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Starp tavas neveiksmes un tavas uzvaras koku aug vēl viens – 
tavas pacietības koks. Š. Činmojs

Viesītes muzejā Sēlija šobrīd skatāma 
pulciņa "Savam priekam" rokdarbu izstāde. 
Gados jauna, bet pulciņa vadītājai Līvijai 
Levinskai ir ko teikt. Tāpēc pirms izstādes 
atklāšanas jautāju: Ko šajā izstādē ieraudzīs 
apmeklētāji?

 – Izstādē gribam parādīt, ka lauku cil-
vēki saviem spēkiem var paveikt ļoti daudz. 
Ne tikai iemācīties mūsdienu rokdarbus, bet 
arī atdzīvināt aizmirstas vērtības. Mūsu šīs-
dienas veikums un sasniegumi sakņojas tālā 
pagātnē. Tāpēc blakus mūsdienu darināju-
miem esam izcēlušas 
darbus no seno, kād-
reiz Elkšņu – Saukas 
pusē slaveno rokdarb-
nieču, mūsu māmiņu 
un vecmāmiņu pūra. 
Pagājušajā gadā, kad 
godinājām Raini un 
Aspaziju, mani pie-
saistīja šādas dzejnie-
ces rindas:

Un mūsu senās 
māmiņas tās bija, kas 
vērpa, auda, pina, šķe-
terēja,

Un tā ir viņu raibo 
rakstu dzija, kas laiku 
metos izvērpta kā dzeja.

Manuprāt, šī doma visu lieliski sasaista 
un padarīta darba suminājumam latvie-
ša dzīves ritumā vienmēr rodama vieta un 
laiks. Izstāde ir arī gandarījuma mirklis, 
atzinība un pateicība čaklajām pulciņa da-
lībniecēm, kuru rūpīgie darinājumi jau ir 
ieraudzīti un atzīti. Paldies visiem pulciņa 
dalībniekiem, Elkšņu un Saukas rokdarb-
niecēm par darbiem, pagastu vadībām, no-
vada domei par atbalstu, muzeja kolektīvam 
par izstādes izvietošanu, noformēšanu, rek-
lamēšanu! Bet apmeklētājiem – nāciet, ska-
tieties, priecājieties! Lai izstāde ikvienam 
sagādā radošu iedvesmu!

Saknes Sēlijā
Līvijai bija savdabīgs "ķēriens" jau pa-

matskolā. Kad apjēdzu, ka ar savu 9. klasi 
netieku galā uzveduma iestudējumā pē-
dējam zvanam, atmetu ar roku – ne mani 
svētki, ne man šo uzvedumu vajag, un sapī-
kusi aizgāju. Pēc kāda laika jūtu, Līvija pār-
ņēmusi vadību! Klases biedri viņu klausīja. 

Tā viņas režijā uzvedums tapa. 
Pēdējā zvana dienā es mie-
rīga sēdēju zālē, vēroju savu 

audzēkņu uzstāšanās satraukumu, un bija 
labi! Vēlāk kolēģi jautāja – kas tavai klasei 
palīdzēja iestudēt? Noklusēju, tā arī palika 
neziņā, bet Līvija toreiz par sevi bija devusi 
stipru liecību.

Dzimusi gadā, kad Latvija atguva ne-
atkarību. Līvijas Levinskas dzimtas saknes 
laukos, Elkšņu – Saukas pusē. Senči vairā-
kās paaudzēs izturējuši visādu mainīgo sa-
biedrisko iekārtu pārbaudījumus. Vecāki 
strādāja lauksaimniecībā, padomju saimnie-
cībā jeb tautas valodā – sovhozā. Vēl agrāk – 
vecmāmiņa kā maza meitenīte ar ģimeni 
izsūtīta uz Sibīriju. Tie bija laiki, kad zem-
niekus, kas kopa savu zemi un paši izaudzē-
ja sev pārtiku, pielīdzināja tautas ienaidnie-
kiem. Vecvecmāmiņas ģimenei pirms kara 
bija lielas mājas un liela saimniecība Saukas 
ezera krastā, pati čakla rokdarbniece, šuvēja. 
Labi, ka attapusies izsūtīšanas naktī paņemt 
līdzi šujmašīnu. Šujot Sibīrijā nopelnīts kāds 
lieks kumoss ģimenes pārtikai, tā izdzīvo-
juši. Darbs vienmēr ir palīdzējis izturēt un 
izdzīvot.

Neatsakās ne no 
viena darba

Arī Līvija ar māsu kopš mazām dienām ra-
dinātas pie darba. Nevis ar piespiešanu, bet tā, 
lai justu prieku. Līvijai neviens darbs nav maz-
vērtīgs vai par prastu. Ogas lasot, kaimiņienēm 
malku kraujot, dārzeņu vagas ravējot, pelnīta 
nauda skolai. Studiju gados, lai brīvāka rocība 
Rīgā, strādāts apkalpojošajā sfērā. Mācību prak-
sei izvēlējusies mākslas salonu "Pie Sīpolnieka". 
"Salons likās īstā vieta manai nākotnei. Tāds 
mazs, jauks veikaliņš, es tur vienkārši tirgotu 
rokdarbus! Kad pēdējā studiju gadā sāku vadīt 
rokdarbu pulciņu dzimtajā pagastā Elkšņos, 
jutu, ka arī tas mani interesē. Gribējās mācīt cil-
vēkiem to, ko pati protu. Darbs ar senioriem un 
pusaudžiem deva jaunu pieredzi."

Ik vasaru kā brīvprātīgā strādājusi nomet-
nēs "Ormaņkalns" – pārgājienu organizētāja, 
nodarbību vadītāja, audzinātāja, programmas 
vadītāja – viss izmēģināts. Pēc augstskolas 
beigšanas radās iespēja strādāt par jaunatnes 
darbinieci Viesītē. Pagājušajā gadā realizēts 
pirmais patstāvīgais projekts "Sēlijas rokdarbu 
kamolu ritinot". Un nu vēl klāt nākušas stun-
das skolā.

Turpinājums 4. lpp. »»»

Darīt to, kas patīk

Man patīk tas, ko daru – saka Līvija.

Šogad rokdarbu un mākslas pulciņā iecerēts apgūt aušanas iemaņas, tāpēc Līvija 
uzmanīgi ieklausās Tautas daiļamata meistares Martas Ences (no kr.) padomos.
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OFICIĀLĀS ZIŅAS

Viesītes novada pašvaldības vadība un speciālisti tiksies ar iedzīvotājiem
Pašvaldības vadības un speciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem notiks:
šī gada 7. martā plkst. 10.00 Lonē, plkst. 11.00 Saukā, plkst. 12.00 Ritē, plkst. 13.00 Elkšņos 
un plkst. 17.00 Viesītē, Kultūras pils kino un konferenču zālē.

Piedalīsies novada domes priekšsēdētājs J. Dimitrijevs, izpilddirektors A. Žuks, novada pašvaldības policijas 
inspektors J. Pučinskis, kā arī SIA "Viesītes komunālā pārvalde" valdes priekšsēdētājs M. Blitsons.

Informatīvie jautājumi: galvenā grāmat-
vede Anita Maļinovska sniedza pārskatu par 
grāmatvedības un fi nanšu nodaļas darbu 
2015. gadā; Viesītes kultūras pils direktore 
Raisa Vasiļjeva atskaitījās par 2015. gadā pa-
veikto Viesītes kultūras pilī, Elkšņu kultūras 
namā, Saukas Tautas namā un Rites Tau-
tas namā; Viesītes bibliotēkas vadītāja Līga 
Griškena iepazīstināja ar novada bibliotēku 
(Viesītes, Elkšņu, Lones, Saukas un Rites) 
darbu 2015. gadā.

1. Par Viesītes novada pašvaldībai piede-
rošā nekustamā īpašuma "Sandras", Saukas 
pagasts, Viesītes novads, ar kadastra numuru 
56880060189, izsoles protokola apstiprināša-
nu.

2. Par Viesītes novada pašvaldībai pie-
derošā nekustamā īpašuma "Irbenāji", Rites 
pagasts, Viesītes novads, ar kadastra numuru 
56800040236, izsoles protokola apstiprināša-
nu.

3. Par Viesītes novada pašvaldībai piede-
rošā nekustamā īpašuma – Viesītes novada 
Viesīte, Raiņa iela 7B, atsavināšanu.

4. Par Viesītes novada pašvaldībai piede-
rošā nekustamā īpašuma – Viesītes novada 
Viesīte, Amatnieku iela 6, atkārtotu izsoli un 
izsoles noteikumu Nr. 1/2016 apstiprināšanu.

5. Par Viesītes novada pašvaldībai piede-
rošā nekustamā īpašuma – Viesītes novada 
Saukas pagasta "Mazapses", izsoli un izsoles 
noteikumu Nr. 2/2016 apstiprināšanu.

6. Par Viesītes novada pašvaldībai piede-
rošā nekustamā īpašuma – Viesītes novada 
Elkšņu pagasta "Silakrogs", izsoli un izsoles 
noteikumu Nr. 3/2016 apstiprināšanu.

7. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.
8. Par SIA "HANSA SILVESTERS" ne-

kustamā īpašuma nodokļa parāda norakstī-
šanu.

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa pie-
dziņu no 30 parādniekiem par kopējo sum-
mu 12931,41 EUR.

10. Par Viesītes novada pašvaldības izglī-
tības iestāžu skolēnu (audzēkņu) izmaksu ap-
stiprināšanu, veicot pašvaldību savstarpējos 
norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem.

11. Par gada aizdevuma procentu likmes 
noteikšanu nomas zemes izpircējiem ar pirm-
pirkuma tiesībām.

12. Par iepirkuma veikšanu būvprojek-
tam "Kanalizācijas tīklu būvniecība Viesītes 
pilsētas Bērzu un Dzelzceļnieku ielas dzīvo-
jamajām mājām".

13. Par pašvaldības līdzfi nansējuma pie-
šķiršanu biedrības "Saukas dabas parka bied-
rība" projektam "Zivju resursu papildināšana 
Saukas ezerā" (piešķīra 780 EUR).

14. Par pašvaldības fi nansiālo atbalstu 
Viesītes novada stenda šaušanas komandai 
(piešķīra 1300 EUR, lai sagatavotos un pieda-
lītos Latvijas IV Olimpiādes sacensībās).

15. Par ceļa izdevumu segšanu Viesītes 
vidusskolas skolēnam.

16. Par pašvaldības cirsmu Viesītes pa-
gastā "Pie Ceplīša"; Saukas pagastā "Dūņupe" 
un "Dūņupe 1" pārdošanu, izsoles noteikumu 
Nr. 4/2016 apstiprināšanu.

17. Par Grozījumu Rites pamatskolas no-
likumā sakarā ar jaunas izglītības program-
mas licencēšanu.

18. Par Eiropas Sociālā fonda projekta 
"Atver sirdi Zemgalē" īstenošanu, izveidoja 
darba grupu; atbildīgā persona no pašvaldī-
bas puses būs Sociālā dienesta vadītāja Sarmī-
te Matačina.

19. Par Viesītes novada pašvaldības Vie-
sītes muzeja "Sēlija" aktualizētā nolikuma un 
darbības stratēģijas 2016. – 2021. gadam ap-
stiprināšanu.

20. Par Viesītes novada pašvaldības Viesī-
tes muzeja "Sēlija" 2016. gada pasākumu plā-
na apstiprināšanu, ar š. g. 1. martu izsludinot 
Mazā Bānīša gadu Viesītes novadā sakarā ar 
Mazā Bānīša 100 – gades jubileju.

21. Par atļauju Latvijas Cistiskās fi brozes 
biedrībai slēgt apakšīres līgumu nomas ob-
jektam Viesītē, Smilšu ielā 31–25.

22. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu 
jautājumu risināšanā.

23. Par īres līgumu pagarināšanu 7 per-
sonām.

24. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu 
anulēšanu 1 personai.

25. Par atbalstu Viesītes novada pašval-

dības projektam "Zivju resursu pavairošana 
un atražošana Viesītes novada Viesītes ezerā" 
(pašvaldības līdzfi nansējums 780,15 EUR).

26. Par nekustamā īpašuma – Viesītes no-
vada Elkšņu pagasta "Aizupes", atsavināšanas 
piedāvājumu.

27. Par zemes nomas līgumu pagarināša-
nu ar 8 personām, ar 1 zemnieku saimniecī-
bu.

28. Par zemes nomas līgumu slēgšanu ar 
3 personām, atteikumu slēgt līgumu 1 perso-
nai.

29. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlī-
dzības 1 personai.

30. Par zemes nomas līguma pagarinā-
šanu ar 1 personu, zemesgabala ierakstīšanu 
Zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uz-
sākšanu.

31. Par Viesītes novada pašvaldības sais-
tošajiem noteikumiem "Mājas (istabas) dzīv-
nieku turēšanas noteikumi Viesītes novadā" – 
jautājums tika atlikts.

32. Par izmaiņām Viesītes novada domes 
komisiju sastāvā (Nekustamo īpašumu apse-
košanas un sakārtošanas komisijas sastāvā 
iekļāva pašvaldības policijas inspektoru Jāni 
Pučinski, veica izmaiņas konkursa "Baltās 
mājas" komisijas sastāvā un tajā iekļāva lauk-
saimniecības konsultantes Ligitu Kadžuli un 
Irēnu Butkus, Bilanču un revīzijas komisijā 
iekļāva grāmatvedes Lauru Bārduli un Ilzi 
Līci).

33. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķirša-
nu domes priekšsēdētājam no 29.02.2016. līdz 
06.03.2016. un aizvietošanu atvaļinājuma lai-
kā (aizvietos domes priekšsēdētāja vietnieks 
Andris Baldunčiks).

34. Par zemes ierīcības projektu nekusta-
majam īpašumam "Balceri", Saukas pagasts, 
Viesītes novads.

35. Par pašvaldības fi nansiālo atbalstu 
leģionāru atceres sarīkojumam (piešķīra 100 
EUR).

Nākošā sēde notiks š. g. 16. martā.
Informāciju sagatavoja pašvaldības 

kancelejas vadītāja D. Vītola.
Domes sēžu protokoli un ieraksti skatāmi 

novada mājaslapā: www.viesite.lv

Viesītes novada domes kārtējā sēdē 
š. g. 17. februārī
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APSTIPRINĀTI Viesītes novada domes 
2016. gada 18. janvāra sēdē (prot. Nr. 1; 10.#)

Izdoti saskaņā ar "Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likuma" 35. panta trešo, 
ceturto un piekto daļu, likuma "Par pašvaldī-
bām" 43. panta trešo daļu, likuma "Par palīdzī-
bu dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25. panta 
pirmo daļu un 25.2 pantu, Ministru kabineta 
15.11.2005. noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par 
sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku 
gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģi-
menes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes 
beigšanās" 27., 30. un 31. punktiem, Ministru 
kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr. 299 "Notei-
kumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas per-
sonas atzīšanu par trūcīgu" 19.4. apakšpunktu, 
Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumu Nr. 
550 "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, 
izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ie-
nākuma līmeņa nodrošināšanai un slēdzama 
vienošanās par līdzdarbību" 15. punktu, Minis-
tru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr. 1036 
"Audžuģimenes noteikumi" 43. punktu.

1. Papildināt Viesītes novada pašvaldības 
2013. gada 20. novembra saistošos noteikumus 
Nr. 15/2013 "Par pabalstiem Viesītes novadā" 
ar 5.14. punktu un izteikt to šādā redakcijā:

5.14. pabalsts politiski represētajām per-
sonām.

2. Veikt grozījumu Viesītes novada paš-
valdības 2013. gada 20. novembra saistošajos 
noteikumos Nr. 15/2013 "Par pabalstiem Vie-
sītes novadā" 11. punktā un izteikt to šādā re-
dakcijā:

11. Pabalsts – brīvpusdienas skolās un 
pirmsskolas izglītības iestādēs – tiek piešķirts 
trūcīgām ģimenēm, kurās ir nepilngadīgi bēr-
ni, kuri apgūst obligātās izglītības programmu 
Viesītes novada administratīvajā teritorijā eso-
šajās izglītības iestādēs. Lēmumu par vienas 
dienas ēdināšanas maksas apmēru pieņem 
Viesītes novada dome un pārskata pēc nepie-
ciešamības. Brīvpusdienas tiek piešķirtas pēc 
iesnieguma saņemšanas uz laiku no nākamā 
mēneša pirmās mācību dienas līdz kārtējā mā-
cību gada semestra beigām. Pabalsta summa 

tiek pārskaitīta ēdināšanas uzņēmumam, kas 
nodrošina ēdināšanu.

3. Papildināt Viesītes novada pašvaldības 
2013. gada 20. novembra saistošos noteikumus 
Nr. 15/2013 "Par pabalstiem Viesītes novadā" 
ar 18.1 punktu un izteikt to šādā redakcijā:

18.1 Pabalsts politiski represētajām per-
sonām tiek piešķirts ar mērķi sniegt materiā-
lu atbalstu, atzīmējot Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas dienu. Pabalsts tiek izmak-
sāts vienu reizi gadā – martā, un tā apmērs ir 
30.00 EUR. Pabalstu piešķir personām, kurām 
deklarētā dzīvesvieta ir Viesītes novada admi-
nistratīvajā teritorijā, pamatojoties uz Sociālā 
dienesta rīcībā esošajām ziņām un aktualizēto 
politiski represēto personu sarakstu. Pabalstu 
izmaksā Sociālā dienesta darbinieki pabalsta 
saņēmēja dzīvesvietā.

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākama-
jā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības infor-
matīvajā izdevumā "Viesītes Novada Vēstis".

Novada domes priekšsēdētājs 
J. Dimitrijevs

Viesītes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2/2016 "Par papildinājumiem 
un grozījumu Viesītes novada pašvaldības 2013. gada 20. novembra saistošajos 

noteikumos Nr. 15/2013 "Par pabalstiem Viesītes novadā""

IZSOLES

*** Viesītes novada pašvaldība rīko pašval-
dībai piederošā nekustamā īpašuma atklātu at-
kārtotu izsoli ar augšupejošu soli: nekustamajam 
īpašumam – Viesītes novads, Viesīte, Amatnieku 
iela 6, ar kadastra numuru 56150010130, nekusta-
mais īpašums sastāv no zemes vienības 0,1748 ha 
platībā, 1 dzīvojamās ēkas un 2 (divām) palīgēkām; 
sākotnējā cena EUR 1904.80. Izsoles solis EUR 
100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, 

iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var 
līdz 2016. gada 7. aprīļa plkst. 16.00 Viesītes no-
vada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes 
novads.

Izsole sāksies 2016. gada 8. aprīlī plkst. 9.00 
Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas 
telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa samaksājama 14 (četrpad-
smit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob. t. 
26424109.

*** Viesītes novada pašvaldība rīko 
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 
atklātu izsoli ar augšupejošu soli: nekustamajam 
īpašumam – Viesītes novada Elkšņu pagasta 
"Silakrogs"; nekustamais īpašums sastāv no 
1 (vienas) zemes vienības 1,44 ha platībā un 
2 (divām) būvēm, īpašuma kadastra numurs 
56580030151; sākotnējā cena EUR 6422.00. Izsoles 
solis EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, 

iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var 
līdz 2016. gada 7. aprīļa plkst. 16.00 Viesītes no-
vada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes 
novads.

Īpašuma tiesības uz īpašumu var iegūt tikai 
persona, kas atbilst likuma "Par zemes privatizāciju 
lauku apvidos" prasībām.

Izsole sāksies 2016. gada 8. aprīlī plkst. 10.30 
Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas 
telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa samaksājama 14 (četrpad-
smit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob. t. 
26424109.

*** Viesītes novada pašvaldība rīko pašval-
dībai piederošā nekustamā īpašuma atklātu izsoli 
ar augšupejošu soli: nekustamajam īpašumam – 
Viesītes novada Saukas pagasta "Mazapses"; ze-
mes īpašums sastāv no 2 (divām) zemes vienībām 
3,23 ha kopplatībā, īpašuma kadastra numurs 
56880030041; sākotnējā cena EUR 6155.68. Izso-
les solis EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, 

iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var 
līdz 2016. gada 7. aprīļa plkst. 16.00 Viesītes novada 
pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Ir personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz 
īpašumu.

Īpašuma tiesības uz īpašumu var iegūt tikai 
persona, kas atbilst likuma "Par zemes privatizāciju 
lauku apvidos" prasībām.

Ja uz pirmpirkumu tiesīgās personas nepie-
teiksies uz īpašuma pirkumu, izsole sāksies 2016. 
gada 8. aprīlī plkst. 9.30 Viesītes novada pašval-
dības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, 
Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa samaksājama 14 (četrpad-
smit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob. t. 
26424109.

*** Viesītes novada pašvaldība rīko cirsmu 
izsoli, izsolot cirsmas kā atsevišķus objektus:

* Viesītes novada Saukas pagasta "Dūņupe" 
ar apzīmējumu kadastrā 56880040160 kailcirtes 
(1. kvartāla 26, 27, 28, 19, 20, 52, 53 nogabali un 2. 
kvartāla 6. nogabals) 7,72 ha platībā, krāja 1553,42 
(viens tūkstotis pieci simti piecdesmit trīs komats 
četrdesmit divi) kubikmetri; sākuma cena EUR 
46603.00;

* Viesītes novada Saukas pagasta "Dūņupe 1" 
ar apzīmējumu kadastrā 56880040281 kailcirtes 
(1. kvartāla 01, 04, 06, nogabali) 4,01 ha platībā, 
krāja 1057,71 (viens tūkstotis piecdesmit septiņi 
komats septiņdesmit viens) kubikmetri; sākuma 
cena EUR 31731.00;

* Viesītes novada Viesītes pagasta "Pie Cep-
līša" ar apzīmējumu kadastrā 56350010054 kail-
cirtes (1. kvartāla 05, 09 nogabali) 2,1 ha platībā 
un kopšanas cirte (1. kvartāla 10. nogabals) 1,48 
ha platībā, krāja 549,2 (pieci simti četrdesmit de-
viņi komats divi) kubikmetri; sākuma cena EUR 
8238.00.

Cenas paaugstinājums izsoles gaitā (solis): 
katru nākamo reizi EUR 200.00.

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, cirsmām 

un to dokumentiem, iesniegt pieteikumus un 
dokumentus izsolei var līdz 2016. gada 17. 
martam no plkst. 9.00 – 12.00 Viesītes nova-
da pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes 
novads.

Izsole sāksies 2016. gada 18. martā plkst. 9.00 
Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas 
telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa samaksājama 7 (septiņu) 
dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob. t. 
26424109.
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Darīt to, kas patīk
««« Sākums 1. lpp

Tamborēšana palīdz izprast 
ģeometriju

Iegūta daudzveidīga pieredze, tāpēc 
jautāju: "Kam nākotnē gribētos pievērsties 
nopietnāk, kura no nodarbēm sirdij tuvāka? 
"Rokdarbi un māksla!" ar lielu pārliecību 
saka Līvija. "Negrasos iekarot Rīgu, Romu, 
Parīzi. Man vislabākā vieta ir šeit – mūsu 
Sēlijā. Te ir visas iespējas radoši izpausties!"

Pietiekoši ilgs laiks pavadīts Rīgā. Kas ie-
pazīts galvaspilsētas mākslas telpā, kas visvai-
rāk iespaidojis? "Apmeklējot dažādas izstādes 
un pasākumus Rīgā, pamazām aiz žilbinoša-
jām izkārtnēm esmu izpratusi pamatshēmu – 
kaut ko mazu "uzbur" par ļoti lielu, galvenais – 
apmāt skatītāju tā, lai viņš nopērk... un ar to 
beidzas. Mani tas nespēj pārliecināt. Patiešām 
pozitīvi satricinoša bija izstāde "Hiperboliskās 
plaknes un ilgtspējības tīkli" vienā no rekons-
truēto Spīķeru namiem. Matemātikas pa-
sniedzēja, augstskolā atduroties pret studentu 
nespēju abstrakti domāt un izprast telpiskās 
ģeometrijas teorētiskos likumus, risinājumu 
radusi ar rokdarbu palīdzību. Tamborējot 
praktiski iegūst tik daudzveidīgas plaknes, ka 
to būtību matemātikas valodā iespējams iz-
teikt vienīgi ar sarežģītiem integrālrēķiniem. 
Šī ideja aizrāvusi daudzus domubiedrus visā 
pasaulē, simtiem darbu iesūtīti, lai taptu iz-
stāde, kura apliecina, ka rokdarbi, māksla nav 
kaut kas otršķirīgs, bet ir līdzeklis komplicētās 
pasaules izpratnei.

Šajā izstādē gūtās atziņas pagaidām nēsā-
ju sevī, meklējot savu radošo izpausmi. Var-
būt pirmais nelielais kolektīvās radīšanas re-
zultāts tapis pērnvasar, kad pulciņā apguvām 
batikošanu. Sākumā tādi mazāki auduma ga-
baliņi, uz kuriem izmēģina visādas tehnikas. 
Kad tie izņemti no krāsas, izgludināti – nekur 
īsti nav pielietojami, bet izmest žēl, skaistas 
rakstu un krāsu saspēles. Radās doma sašūt 
visus kopā un izveidot lielu aizkaru, kur katrs 
ierauga savu gabaliņu, bet kopējais darbs ir 
ieguvis jaunu kvalitāti – no loga caur batikoto 
aizkaru plūstošā gaisma rada tādas kā kos-
miskās vibrācijas. To jau var likt izstādē. Un 
secinājums – arī viens var paveikt daudz, bet, 
veiksmīgi apvienojoties, var sasniegt pārstei-
dzošus rezultātus!"

Nu tie tak mauči!

Līvijas izvēlētā bakalaura darba tēma "Mau-
či". Šobrīd nepieredzēta interese kā par mūsdie-
nīgu tērpa detaļu, kuras saknes aizvijas senatnē. 
Tās pētīšana arī ir aizraujoša. Līvijai patīk lasīt, 
meklēt, iet uz muzejiem. Mauči jeb roku sildī-
tāji ir raksturīga seno tērpu detaļa Lietuvā un 
Latvijā, sevišķi vietās, kuras apdzīvoja sēļu ciltis. 
Mūsdienās mauči ir lielisks veids, kā papildināt 
jebkura stila apģērbu. Tos valkā dažādu sociālo 
slāņu cilvēki – skolēni, studenti, dažādu vecumu 
sievietes un vīrieši. Šī senā tērpa detaļa piedzīvo 
atdzimšanu un mūsdienīgā izpildījumā kļuvusi 
par krāšņu, neparastu modernā tērpa sastāvda-
ļu. Ar mauču adīšanu pērlīšu tehnikā aizrāvušās 
Līvijas vadītā pulciņa dalībnieces. "Esmu ļoti 
apmierināta, ka Līvija mani uzrunāja un aici-
nāja darboties pulciņā. No tā esmu tikai iegu-
vusi. Uzmauču adīšanas prasmes paplašinājušas 
kontaktus ar cilvēkiem. Tos jau pasūta internetā, 
daudz adām dāvanām draugiem un paziņām."

"Līvija mums Elkšņos ir liels atradums, 
jo svarīgi, lai ir kāds, kas mudina darboties, 
atbalsta, uzmundrina. Viņai vienmēr jaunas 
ierosmes. Viens zelta cilvēks! Ļoti atraktīva, 
atvērta. Ceram, ka viņai patīk mūsu kolektīvs. 
Mums viņa ļoti! Dažas dalībnieces jau cienīja-

mos gados, slikta redze, rokas neklausa, bet nāk 
uz pulciņu un dara, ko var. Mūs jau nedzen ar 
skatēm, obligātiem darbiem. Viss notiek tieši tā, 
kā pulciņa nosaukumā – savam priekam," stāsta 
Elkšņu rokdarbnieces.

Dienas Līvijai paiet dinamiski, nodarbības 
ar dažāda vecuma grupām prasa izturību, nav 
viegli arī katru dienu braukāt uz darbu: "Brīvā 
laika nav daudz, bet arī tad kāds rokdarbs vien-
mēr ir somā, pie izdevības izvelku un pastrādā-
ju. Draugs ir tehnisks cilvēks, darba uzdevumos 
braukā pa visu Latviju. Kad satiekamies, gribas 
par daudz ko parunāt un vienkārši pabūt mājās. 
Tad abi gatavojam ēdienu. Siltākā laikā kopā ar 
saviem tuvākajiem cilvēkiem dodamies ekskur-
sijās."

Drīz Līvija svinēs skaistu jubileju. Sirsnīgi 
sveicam un sakām paldies par to, ka Tu mums 
esi! Tie ir gadi, kad jau izveidojušies pārliecinoši 
spriedumi. Ko gribētos vēlēt saviem līdzcilvē-
kiem?

"Nekad nevajag sēdēt rokas klēpī salikušam. 
Jāizmanto divas rokas un galva, kas katram do-
tas. Tad viss ir atrisināms. Nevajag par katru 
cenu cīnīties, lai visi būtu draugi. Jādara tas, kas 
patīk."

R. Urbacānes teksts un foto

Programmas vadītāja Līvija Levinska (2. no kr.) jauniešu nometnē "Ķiršu laiks Ormaņkalnā – 
2010" likusi visiem darbiniekiem iejusties dažādu tēlu lomās un tērpties krāšņos kostīmos.

Viesītes novada pašvaldības policijā 
2016. gada janvārī reģistrēti 2 iesniegumi no 
Viesītes novada juridiskajām personām un 
iedzīvotājiem, saņemti un apkalpoti 16 per-
sonu izsaukumi, 6 izsaukumi par konfl iktiem 
ģimenēs un 3 izsaukumi par ētikas pārkāpu-
miem veikalos. Brīdinātas par saistošo notei-
kumu nepildīšanu 14 personas (smēķēšana 
neatļautās vietās, transportlīdzekļu novieto-
šanas pārkāpumi, īpašuma teritorijas nesa-
kopšana u.c.). Viesītes pašvaldības policijā ar 
dažādiem jautājumiem griezušies 26 Viesītes 

novada iedzīvotāji, 8 gadījumos veikts darbs 
ar nepilngadīgām personām.

Sadarbība ar citiem dienestiem – Bāriņ-
tiesu, Sociālo dienestu, Valsts policiju, Probā-
cijas dienestu – 14 gadījumos, pārbaudīti 10 
transportlīdzekļi un to vadītāju dokumenti, 
mēneša laikā 22 personām veiktas alkohola 
pārbaudes.

Izteikti 11 brīdinājumi dzīvnieku labturī-
bas noteikumu pārkāpšanas gadījumos, sastā-
dīti 2 Administratīvo pārkāpumu protokoli, 
uzsākta 1 administratīvā lietvedība.

Piedalījos īpašumu un ceļu stāvokļa ap-
sekošanā 8 gadījumos. Veikti 6 reidi novada 
ūdenstilpnēs, kuru laikā pārbaudītas 23 per-
sonas, tika izteikti vairāki aizrādījumi. Saka-
rā ar to atgādinām, ka viens makšķernieks 
drīkst izmantot divus makšķerēšanas rīkus, 
ja katram rīkam ir ne vairāk par trim jebkura 
veida āķiem, tāpēc, makšķerējot ar vienu ro-
kas makšķeri, var likt tikai vienu makšķeri ar 
karodziņu uz līdakām ar dzīvo zivtiņu.

Viesītes novada pašvaldības policijas 
inspektors J. Pučinskis

Viesītes novada pašvaldības policijas darbs 
2016. gada janvāra mēnesī
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Šī gada 16. janvārī Lielvārdes kultūras namā 
notika fonda "Sabiedrība ar dvēseli – Latvija" 
2015. gada noslēguma pasākums, kurā tika ap-
balvoti labākie reģionālie nevalstisko organizā-
ciju un iedzīvotāju iniciatīvas grupu projekti un 
no tiem izvēlēts nacionālās balvas ieguvējs.

Arī Viesītes novada pašvaldība reģionālajai 
atlasei izvirzīja vietējo nevalstisko organizāciju 
un iniciatīvas grupu konkursa uzvarētāju – 
Viesītes baptistu draudzes projektu "FALLOW 
UP", kurš tika novērtēts kā viens no 5 labāka-
jiem Zemgales reģionā. Lai noskaidrotu reģio-
nālos iedzīvotāju projektu līderus un nacionālās 
balvas ieguvēju, tika izveidotas divas žūrijas – 
tautas žūrija (izvirzīja reģionālos līderus) un 
ekspertu žūrija, kas noteica lielās nacionālās 
balvas ieguvēju.

Pirmo vietu Zemgales reģionā un vēlāk arī 
nacionālo balvu ieguva Vecumnieku novada 
iedzīvotāju grupa, kas bija ierīkojusi hokeja lau-
kumu Vecumniekos.

Arī šogad no 1. februāra līdz 1. martam 
Viesītes novada pašvaldība cer sagaidīt pārdo-
mātus, uz dzīves kvalitātes uzlabošanu un vides 

sakopšanu orientētus projektus. Pēc šī konkursa 
rezultātu izvērtēšanas vietējo uzvarētāju atkal 
varēsim virzīt reģionālajam un varbūt pat na-
cionālajam konkursam.

Organizācija (fonds) SDL jeb "Sabiedrība 
ar Dvēseli – Latvija" kļūst arvien atpazīstamāka. 
2015. gadā tajā iesaistījās 31 pašvaldība, kopā 
realizējot 378 projektus.

Noslēguma pasākumā apvienības SDL val-
des priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs pateicās 
pašvaldībām par atbalstu, projektu dalībnie-
kiem par atsaucību un sirdsdegsmi, uzsverot, 
ka katrs realizētais projekts ir labākais veltījums 
Latvijas simtgadei.

Vēlot veiksmi Viesītes novada vietējā pro-
jektu konkursā,

I. Vītola,
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja.

Viesītes projekts gūst atzinību fondā 
"Sabiedrība ar dvēseli – Latvija"

No 5. līdz 7. februārim Starptautiskajā iz-
stāžu centrā Ķīpsalā notika 23. starptautiskā tū-
risma izstāde – gadatirgus "Balttour 2016", kas 
ir plašākā un nozīmīgākā tūrisma izstāde Balti-
jā. Tajā varēja apskatīt vairāk nekā 470 stendus, 
kuros savus piedāvājumus prezentēja ap 850 
tūrisma uzņēmumu no 41 pasaules valstīm. 
"Balttour 2016" vienkopus pulcēja vairāk nekā 
26 tūkstošus ceļotāju un tūrisma profesionāļu.

Arī šogad izstādē "Balttour 2016" tika pār-
stāvēts Viesītes novads, aicinot tūristus no Lat-
vijas, Baltijas un citām valstīm iepazīt Viesītes 
novadu, Sēliju, tās dabu, kultūrvēsturi un per-
sonības.

Informatīvo stendu pārstāvēja Ligita Le-
vinska (Viesītes TIP) un Inita Liepiņa (kem-
pings "Pērlīte"), savukārt amatniecības stendu 
pārstāvēja rokdarbnieces Līvija Levinska un 
Rita Ratniece. Rokdarbnieču adītie mauči jeb 
pulsu sildītāji guva plašu atsaucību un interesi. 
Izstādes apmeklētājiem patika pulciņa "Savam 
priekam" veidotais buklets; noteikti, ka viņām 
nākotnē būs iespēja kādā no Latvijas novadiem 
vadīt meistarklases. Rita Ratniece iedvesmota 
saka: "Esmu priecīga par doto iespēju pārstā-
vēt Sēliju un Viesītes novadu izstādē "Balttour 
2016". Mēs ar Līviju prezentējām maučus. Cil-
vēku interese par šo jauno rokdarbu veidu bija 
ļoti liela. Tā bija iespēju izstāde. Patīkami vērot, 
kā attīstās novadi, arī Viesīte, kurai ir savs īpa-
šais un daudzveidīgais starojums."

Sēlijas pudura apmeklētāji nobaudīja arī 
vietējo ražotāju produkciju. Jolanta Kovnacka 
piedāvāja degustēt savu kafeju "Alīda", "Paulī-
ne" "Sēlija" un sukādes. Viņas produkciju Lat-
vijā pazīst kā konkurētspējīgu un kvalitatīvu 
produktu.

Informatīvajā stendā lielākā interese bija 
par Sēliju kopumā, tāpēc lielākais bija piepra-
sījums pēc Sēlijas kopējā bukleta, to pašu var 
teikt par Viesītes muzeja "Sēlija" jauno bukletu. 

No ārvalstu tūristiem lielākā interese bija tieši 
vāciešiem, viņi zina mūsu Viesītes bānīti un 
izjūt šo saikni ar Viesītes dzelzceļu, jo šaurslie-
žu dzelzceļu Viesītes teritorijā 1915. – 1916. g. 
uzbūvēja vācieši. Mazā bānīša lokomotīve uz-
būvēta 1918. g. Berlīnes fi rmā "Schwarzkopf".

Tūrisma speciālistiem lielākoties bija jā-
atbild uz jautājumiem "Kas ir Sēlija?" un "Ko 
redzēt Sēlijā?" Jāsecina, ka joprojām cilvēki ne-
zina tādu jēdzienu kā Sēlija un mūsu reģionu 
iekļauj Latgales sastāvā, bet daļa tūristu zina, ka 
Sēlija piedzīvo savu renesansi, ir to apmeklējuši 
un jau vaicā, kādas novitātes ir ieviestas gada 
laikā. Apmeklētājus Sēlijas pudurī kopumā in-
teresēja aktīvais tūrisms, pastaigu takas, parki, 
spa piedāvājumi un velotūrisms. Apmeklētājus 
informējām par atpūtas iespējām pie Saukas 
un Viesītes ezeriem, par dabas takām, pie-
mēram, Bilžu Ābeces taku Sunākstē, Velniņu 

taku, dabas taku "Krēslas stundā" un Tālivalža 
gravu Saukas dabas parkā. Apmeklētāju labā-
kās atsauksmes un interese bija par prof. Paulu 
Stradiņu un Mazo Bānīti. Daži interesējās par 
pilskalnu maršrutu, kuru līdz tūrisma sezonai 
aktīvi veidojam. Viesītes novadam ir tūrisma 
perspektīvas, tās ir jāierauga un efektīvi jāiz-
manto, kā arī jāatrod iespējas projektos fi nan-
siālajam segumam.

Saku paldies ikvienam, kurš patriotiski 
pārstāvēja Viesītes novadu Sēlijas pudurī! Pal-
dies lieliskajai komandai – Jolantai, Initai, Līvi-
jai un Ritai!

Tieši mēs, kuri dzīvojam Sēlijā, esam tie, 
kuri popularizē Sēlijas vārdu ne tikai Latvijā, 
bet arī Eiropā un pasaulē.
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem 

speciāliste Ligita Levinska
Līvijas Levinskas foto

Viesītes novads pārstāvēts izstādē 
"Balttour 2016"
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"Pārnovadu uzņēmēju diena" ir lielākā 
vietējo ražotāju, uzņēmēju, amatnieku, sko-
lēnu mācību uzņēmumu un lauksaimnieku 
izstāde – gadatirgus Aizkrauklē, kas guvusi 
lielu atsaucību gan dalībnieku, gan apmek-
lētāju vidū. Pēc kārtas nu jau piektā "Pārno-
vadu uzņēmēju diena" notiks 2016. gada 19. 
martā Aizkraukles sporta centrā. Arī Viesī-
tes novads jau 3 gadus piedalās šajā pasāku-
mā ar vienotu stendu.

Izstādes – gadatirgus mērķis:
• iepazīstināt iedzīvotājus ar uzņēmēju 

un amatnieku aktivitātēm, ražoto produkci-

ju un sniegtajiem pakalpojumiem;
• stiprināt saikni "uzņēmējs – iedzīvo -

tājs –  pašvaldība";
• veicināt informācijas apmaiņu kultū-

ras, tūrisma, izglītības un sabiedrisko akti-
vitāšu jomā;

• meklēt sadarbības partnerus, dibināt 
jaunus darījuma kontaktus, paplašināt no-
ieta tirgu;

• radīt pieejamu jaunāko informāciju par 
uzņēmējdarbību un amatnieku produkciju;

• popularizēt skolēnu mācību fi rmu dar-
bību;

• veicināt starptautisko sadarbību.
Visas dienas garumā notiks tirgošanās, 

prezentācijas, degustācijas, konkursi, uzņē-
mēji varēs apmeklēt seminārus, klausīties 
koncertu un pats vērtīgākais – dalīties pie-
redzē un dibināt jaunus kontaktus. Uzņē-
mēju diena ir lieliska iespēja iepazīt tuvāku 
un tālāku kaimiņu saražoto produkciju vai 
piedāvāto pakalpojumu.

Aicinām arī Viesītes novada uzņēmējus, 
amatniekus, lauksaimniekus piedalīties ko-
pējā Viesītes novada stendā.

Attīstības un plānošanas nodaļa

Aicinām novada uzņēmējus un mājražotājus
pieteikt dalību "Pārnovadu uzņēmēju dienā"!

Atgādinām, ka valsts amatpersonām 
laika posmā no 2016. gada 15. februāra līdz 
2016. gada 1. aprīlim (ieskaitot) ir jāiesniedz 
kārtējā valsts amatpersonas deklarācija par 
2015. gadu, un tas ir obligāti jādara elektro-
niski, izmantojot VID elektroniskās dekla-
rēšanas sistēmu (turpmāk – EDS).

Ja gadījumā ir nozaudēts VID piešķir-
tais EDS identifi kators un parole, to vairs 
nav nepieciešams atjaunot, lai iesniegtu 
valsts amatpersonas deklarāciju vai jebkuru 
citu dokumentu EDS, jo ikviens var kļūt par 
EDS lietotāju, neslēdzot līgumu ar VID, bet 
izmantojot www.latvija.lv sniegto tehnisko 
risinājumu:

• internetbanku autentifi kācijas datus,
• Pilsonības un migrācijas lietu pārval-

des izsniegto eID viedkarti,
• VAS "Latvijas Valsts radio un televīzi-

jas centra" izsniegto elektronisko paraksta 
viedkarti (e–parakstu).

! Dokumentu iesniegšana arī vairs nav 
jāapliecina ar VID e–paraksta datni.

Tādēļ aicinām gan valsts amatpersonas, 
gan visus valsts iestāžu darbiniekus izman-
tot arī citus VID EDS pakalpojumus un 
nepieciešamības gadījumā iesniegt elektro-
niski arī citas nodokļu un informatīvās dek-
larācijas, piemēram, Gada ienākumu dek-
larāciju (no 2016. gada 1. marta), lai atgūtu 
pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli 
par attaisnotajiem izdevumiem, t.i., par sa-
ņemtajiem ārstniecības, zobārstniecības vai 
izglītības iegūšanas pakalpojumiem, veselī-
bas apdrošināšanas prēmiju maksājumiem, 
veiktajām iemaksām pensiju fondos vai par 

dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem.
Iesniedzot Gada ienākumu deklarāciju, 

izmantojot EDS, tajā automātiski tiek atspo-
guļota visa VID rīcībā esošā informācija par 
nodokļu maksātāju, proti, nodokļu maksā-
tāja gūtie ienākumi, neapliekamie ienākumi, 
informācija no kredītiestādēm par veikta-
jām iemaksām pensiju fondos, informācija 
no apdrošināšanas sabiedrībām par veikta-
jām iemaksām par dzīvības apdrošināšanas 
pakalpojumiem, kā arī no iepriekšējiem ga-
diem pārnestie attaisnotie izdevumi par iz-
glītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem. 
Sākot ar šī gada aprīli, deklarācijā automā-
tiski tiks atspoguļota arī tā informācija, ko 
par personas veiktajiem maksājumiem par 
izglītību VID būs iesniegušas mācību iestā-
des.

Tādējādi deklarācijas pielikumā D4 ie-
sniedzējam pašam papildus jānorāda un 
jāpievieno attaisnojuma dokumenti (čeki un 
kvītis, tos iepriekš nofotografējot vai ieske-
nējot) tikai par tām summām, par kurām 
VID rīcībā informācijas nav un kuras VID 
nav iekļāvis deklarācijā.

Viedtālruņu un planšetdatoru lietotājus 
aicinām izmantot EDS mobilo versiju (eds.
vid.gov.lv), jo arī tajā iespējams iesniegt 
Gada ienākumu deklarāciju, bet attaisnoju-
ma dokumentus (čekus un kvītis) pievienot 
no attiecīgās ierīces galerijām.

Aktuāla informācija valsts 
amatpersonām!

• Valsts amatpersonas deklarācijā auto-
mātiski var iegūt datus no VID rīcībā esošās 

informācijas par amatpersonas papildus ie-
ņemamajiem amatiem.

• Valsts amatpersonas deklarācijas 
Publicējamajā un Nepublicējamajā daļā ir 
sadaļa "Cita informācija", kur ir iespējams 
norādīt informāciju, kas pēc deklarācijas 
iesniedzēja ieskatiem sniedz pilnīgāku 
priekšstatu par valsts amatpersonas man-
tiskā stāvokļa izmaiņām deklarēšanas pe-
riodā.

• Precizēt jau iesniegtās deklarācijas var, 
rakstveidā vēršoties VID un pamatojot pre-
cizējumus ne vēlāk kā mēneša laikā pēc dek-
larācijas publiskojamās daļas publiskošanas 
elektroniskā veidā VID mājaslapā esošajā 
publiskojamo datu bāzē.

Plašāka informācija par to, kas ir valsts 
amatpersonas, amatpersonu deklarāci-
jas iesniegšanas kārtība un termiņi, kā arī 
uzskatāms metodiskais un informatīvais 
materiāls (ar vizuālu palīginformāciju) par 
valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanu 
pieejams VID mājaslapas sadaļā: Noderīgi/
Informācija valsts amatpersonām.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā 
aicinām valsts amatpersonas konsultē-
ties klātienē pie VID Nodokļu pārvaldes 
Valsts amatpersonu datu administrēšanas 
daļas speciālistiem vai arī zvanīt uz VID 
Informatīvo tālruni 67120000, izvēloties 
tematu "Informācija valsts amatperso-
nām". Tāpat VID mājaslapas sadaļā "Kon-
takti" ir iespējams pieteikties padziļinātai 
konsultācijai noteiktā vietā un laikā, izvē-
loties tematu "Jautājums par valsts amat-
personas deklarāciju".

VID aicina valsts iestāžu amatpersonas un 
darbiniekus izmantot VID e-pakalpojumus!

Viesītes muzejs "Sēlija" un Kultūras pils 
aicina Jūs piedalīties Mārtiņa Buclera digitālā 
e-fotoalbuma veidošanā!

Godinot Latvijas fotogrāfi jas pamatlicēja, 
mūsu novadnieka Mārtiņa Buclera piemiņu 
viņa 150. gadskārtā, atjaunosim M. Buclera 

iedibināto tradīciju – Ceļojošo fotoalbumu.
Vairāk nekā pirms simts gadiem viņš 

aicināja dokumentēt savas tautas dzīvi. Arī 
mēs aicinām fotografēt Sēliju, tās skais-
to dabu, cilvēkus un notikumus. Aicinām 
sūtīt mums savas fotogrāfi jas uz e-pastu: 

fotoalbumsselija@gmail.com, norādot fotogrā-
fa vārdu, uzvārdu, darba nosaukumu, vietu un 
laiku. Tiks ievērotas autortiesības. Digitālā e-fo-
toalbuma "Mūsu Sēlija" demonstrēšana notiks 
šī gada decembrī – Mārtiņa Buclera mēnesī –
Viesītes Kultūras pilī.

Aicinājums visiem Latvijas fotogrāfi em, 
profesionāļiem un amatieriem!
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No 01.01.2016., veicot maksājumu Lauk-
saimniecības datu centra (LDC) kontā, 
maksājuma mērķī obligāti jānorāda rēķina 
numurs. Informējam, ka, veicot identifi kāci-
jas līdzekļu pasūtījumu elektroniski, rēķinu 
pasūtītājs saņem e-pastā.

Veicot pasūtījumu telefoniski, rēķinu 
var saņemt e-pastā vai pa pastu.

Ja esat iemaksājuši LDC kontā avansa 
maksājumu, tad lūdzam to izmantot līdz 
01.04.2016.

Par Gada ienākumu 
deklarāciju

Valsts ieņēmumu dienests (VID) vērš 
uzmanību, ka Gada ienākumu deklarācija 
par 2015. gadā gūtajiem ienākumiem jā-
iesniedz VID no 2016. gada 1. marta. Tieši 
tādēļ tā šobrīd vēl nav pieejama VID elek-
troniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS). Arī 
papīra formātā Gada ienākumu deklarāciju 
par 2015. gadu aicinām iesniegt, sākot ar 
2016. gada 1. martu, jo tikai tad VID rīcībā 
būs visa darba devēju un citu ienākumu iz-
maksātāju informācija. Tā nepieciešama, lai 
VID varētu pilnvērtīgi apstrādāt iesniegtās 
deklarācijas un precīzi noteikt personai at-
maksājamo iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
pārmaksas summu.

VID aicina arī tās fi ziskās personas, ku-
ras neveic saimniecisko darbību (nav reģis-
trētas), iesniegt deklarāciju ērtāk un ātrāk, 
izmantojot EDS, jo ikviens var kļūt par EDS 

lietotāju, izmantojot 
savas internetbankas 
lietotājvārdu un paroli, 
Pilsonības un migrāci-

jas lietu pārvaldes izsniegto eID viedkarti 
vai VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas 
centra" izsniegto elektronisko paraksta vied-
karti (e–parakstu).

Fiziskās personas, kuras neveic nekāda 
veida saimniecisko darbību un brīvprātīgi 
vēlas iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 
2015. gadu, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto 
iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisno-
tajiem izdevumiem, var to izdarīt no 2016. 
gada 1. marta līdz pat 2019. gada 17. jūnijam. 
Tāpat visa 2016. gada laikā vēl var pieprasīt 
pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli 
arī par 2013. un 2014. gadu, bet līdz 2016. 
gada 16. jūnijam – vēl arī par 2012. gadu.

Izglītības iegūšana 
lauksaimniecībā

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs" (LLKC) piedāvā apgūt tāl-
mācībā profesionālās pilnveides izglītības 
programmu "Bioloģiskā lauksaimniecība". 
Programmas apjoms 180 stundas (http://
new.llkc.lv/ – (labajā pusē) – tālmācība – in-
formācija par kursiem). Jūs varat izvēlēties 
kādu no programmām. "Bioloģiskā lauk-
saimniecība" programmu var apgūt klausī-
tāji ar jebkuras pakāpes sākotnējo izglītību. 
Klausītājiem bez lauksaimnieciskās izglītī-
bas:

– pārņemot apsaimniekošanā ģimenes 
īpašumā esošu saimniecību, personai prog-
rammas "Bioloģiskā lauksaimniecība" vai 

"Lauksaimniecības pamati" jāapgūst obli-
gāti;

– izstrādājot saimniecības attīstības 
projektus, piesaistot to īstenošanā Eiropas 
Savienības fi nanšu līdzekļus, programmas 
apgūšana ir nepieciešama;

– zināšanu līmeņa paaugstināšanai 
programmas apguve ir vēlama jebkuram 
cilvēkam, uzsākot darbus bioloģiskajā lauk-
saimniecībā.

Pēc teorijas sekmīgas apguves klausītā-
jiem praktiski jāizstrādā saimniecības ražo-
šanas plāns. Sekmīgi nokārtojot noslēguma 
teorētisko eksāmenu un aizstāvot izstrādāto 
saimniecības ražošanas plānu, klausītāji sa-
ņem apliecību par profesionālās pilnveides 
izglītības programmas apgūšanu "Biolo-
ģiskā lauksaimniecība" 180 stundu apjomā. 
Mācību ilgums līdz 3 mēnešiem (nepiecie-
šamības gadījumā mācību laiku var paga-
rināt). Mācību laikā klausītāji var sazināties 
ar LLKC nozaru speciālistiem, kā arī saņemt 
atbalstu LLKC Jēkabpils birojā. Programmas 
apguves izmaksas ir EUR 90.00 (t. sk. PVN): 
reģistrācija, piekļuve tālmācības materiā-
liem un klātienes eksāmens Ozolniekos. 
Papildu izmaksas – EUR 40.00 (t. sk. PVN), 
ja eksāmens tiek kārtots reģionos. Reģistrē-
šanās: LLKC mājas lapā: www.llkc.lv, sadaļā 
"Tālmācība".

Ja ir ierosinājumi par semināru organizē-
šanu vai arī ir kāda tēma vai joma, par kuru 
Jums nepieciešama informācija, varat sazinā-
ties ar lauku attīstības konsultanti, tālrunis: 
26526895, e-pasts: ligita.kadzule@llkc.lv

L. Kadžule, 
lauku attīstības konsultante

Aktuāli lauku saimniekiem un 
ganāmpulku īpašniekiem

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, 
ka turpmāk pieteikties platību maksājumiem 
varēs tikai elektroniski, izmantojot LAD 
Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).

Piesakoties platību maksājumiem elek-
troniski, lauksaimniekiem ir vairāki būtiski 
pozitīvi ieguvumi. Palielināsies to lauk-
saimnieku skaits, kas platību maksājumus 
saņems jau oktobrī. Elektroniskajā pieteik-
šanās sistēmā kļūdas ir iespējams novērst jau 
pieteikuma iesniegšanas brīdī, tas savukārt 
ļauj izvairīties no sankcijām. LAD ir digita-
lizējis visus iepriekšējā gada pieteikumus, tā-
pēc klientiem, kas lietos EPS pirmo reizi, arī 
ir iespēja kopēt iepriekšējā gada pieteikumus. 
Sistēma sniegs brīdinājumus arī gadījumos, 
ja klients aizmirsīs pieteikties kādam no at-
balsta veidiem, kuru būs saņēmis iepriekšē-
jos gados, kā arī neļaus pieteikt neatbilstošas 
platības.

Pieteikties platību maksājumiem, iesnie-
dzot Vienoto iesniegumu, varēs no šā gada 
11. aprīļa līdz 22. maijam. Lai sniegtu visu 
nepieciešamo atbalstu lauksaimniekiem, 

LAD šā gada martā organizēs informatīvus 
seminārus vismaz 26 atšķirīgos administra-
tīvo teritoriju centros, aptverot visu Latvijas 
teritoriju, bet no 11. aprīļa sniegs klātienes 
konsultācijas vairākos pagastu centros un 
palīdzēs klientiem aizpildīt pieteikumus 
elektroniski. Tiem klientiem, kuriem nav 
pieejams dators ar interneta pieslēgumu, 
iespēja iesniegt pieteikumus būs gan mi-
nēto konsultāciju laikā, gan arī apmeklējot 
LAD klientu apkalpošanas centrus. Atbalstu 
sniegs arī Latvijas lauku konsultāciju un iz-
glītības centrs.

Lai nodrošinātu vienmērīgu pāreju uz 
pilnīgu vienoto iesniegumu iesniegšanu 
elektroniskā veidā, tad lauksaimnieki, kuri 
2016. gadā vēlas iesniegt vienoto iesniegu-
mu papīra formātā, līdz 15. aprīlim iesniedz 
pieprasījumu LAD par vienotā iesnieguma 
veidlapas un kartes sagatavošanu papīra for-
mātā, īpaši norādot LAD klienta reģistrācijas 
numuru. LAD veidlapas un kartes papīra 
formātā izsniegs pieprasījuma iesniedzējiem 
no 25. aprīļa.

Ja saimniecībā ir 10 vai vairāk hektāru 
lauksaimniecības zemes un ja saimniecī-
ba piesakās LAP pasākuma "Agrovide un 
klimats" vai "Bioloģiskā lauksaimniecība" 
atbalstam, tad atbalsta saņemšanai obligāti 
jāpiesakās tikai EPS jau 2016. gadā.

LAD atgādina – lai varētu lietot EPS un 
iesniegt tajā iesniegumu, lauksaimniekiem 
jānoslēdz līgums par LAD EPS izmantošanu. 
Līguma forma ir pieejama gan elektroniski 
LAD mājaslapā: www.lad.gov.lv izvēlnē "Kā 
kļūt par EPS lietotāju", gan arī jebkurā LAD 
klientu apkalpošanas centrā. Aizpildītu līgu-
mu var iesniegt gan personīgi LAD klientu 
centros, gan elektroniski, izmantojot elektro-
nisko parakstu.

Jautājumu un neskaidrību gadījumos 
lauksaimnieki var saņemt konsultācijas jeb-
kurā LAD klientu apkalpošanas centrā klā-
tienē, rakstot e-pastu: klienti@lad.gov.lv vai 
zvanot uz informatīvo tālruni 67095000.

Informāciju sagatavoja K. Ilgaža,
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja,

tālr.: 67027830, 67027384.

Piesakoties platību maksājumiem elektroniski, 
lauksaimniekiem pozitīvi ieguvumi
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Tradicionāli jau 14. gadu Sēlijas sporta 
bāzēs Neretā, Mazzalvē, Aknīstē un Viesītē 
30. janvārī notika starptautiskas senioru sa-
censības volejbolā "Sēlijas kauss 2016". Kā jau 
ierasts, uz "Sēlijas kausu" ieradās meistarīgā-
kās volejbolistu komandas no Sēlijas, Latga-
les, Vidzemes, Zemgales, Kurzemes, Rīgas 
un Lietuvas Rokišķiem. Diemžēl sporta bā-
zes Sēlijā pagaidām vēl nav tik grandiozas, 
lai varētu uzņemt visas komandas, kuras 
vēlējās spēlēt šajā kausa izcīņā. Kopumā šo-
gad par "Sēlijas kausu" cīnījās 25 komandas 
četrās vecuma grupās.

Neretas vidusskolas sporta angārā spēlē-
ja vīru 40+ komandas. Uz sacensību atklā-
šanu bija ieradies Neretas pagasta pārvaldes 
vadītājs Juris Zālītis, kurš gan sportistiem, 
gan tiesnešiem Kasparam un Dairai Sila-
viem novēlēja aizrautīgas spēles un veiksmi. 
Ir ļoti patīkami, ka sacensības ar savu klāt-
būtni visus gadus un arī šogad ir atbalstījusi 
Neretas vidusskolas direktore Laima Greb-
ska. Sacensību norisi Neretā vēroja un 40+ 
grupas laureātus apbalvoja Neretas novada 
izpilddirektors Rolands Klibiķis. Vīru 40+ 
grupā "Sēlijas kausu" izcīnīja Madonas vo-
lejbolisti, sudrabs – komandai "Aparāts" no 
Rīgas, bronzas medaļas saņēma Daugavpils 
novada volejbolisti. Par labāko spēlētāju 40+ 
grupā atzina Juri Pastaru no Krāslavas ko-
mandas.

Veltot uzmundrinošus vārdus volejbo-
listiem un sacensību norises organizatoram 
Gintam Stumbiņam, vīru 50+ grupas spēles 
Viesītē atklāja Kārlis Greiškalns un Viesītes 
novada domes priekšsēdētājs Jānis Dimit-
rijevs. Šajā grupā kausu no Viesītes sporta 
skolas direktora Jāņa Oša rokām saņēma 
Daugavpils novada komandas vīri. Sudraba 
godalgas Bauskas volejbolistiem un bronza – 
Valmieras vīriem. 50+ grupā vislabākās spē-
les aizvadīja Ilgonis Brokāns no Valmieras.

Dāmu 35+ grupas spēles pēdējā mirklī 
no Daudzeses sporta bāzes neparedzētu ap-
stākļu dēļ nācās pārcelt uz Mazzalves pamat-
skolas sporta angāru. Paldies Aivaram un 
Žannai Miezīšiem, kuru atsaucība, operati-
vitāte un profesionālā pieeja organizēšanas 
procesā nodrošināja šo sacensību noritēšanu 
Mazzalvē! Sacensības atklāja Mazzalves pa-
gasta priekšsēdētāja Zeltīte Odiņa. Šāda mē-
roga sacensības bija pirmās ugunskristības 
jaunajam Mazzalves sporta organizatoram 
Gundaram Ziemelim. Paldies Gundaram 
Ziemelim un Ievai Jankovskai, kuri izcili 
noorganizēja sacensību norisi un veiksmīgi 
tika galā ar saviem pienākumiem! "Sēlijas 
kausu" 35+ dāmu grupā izcīnīja Talsu vo-
lejbolistu komanda, sudrabs Daugavpils no-
vada volejbolistēm, bronzas medaļas Preiļu 
volejbola komandai. Par meistarīgāko vo-
lejbolisti šajā grupā atzina Jeļenu Ceplīti no 
Talsu komandas.

Dāmu 45+ grupā kausa izcīņu atklāja 
Aknīstes novada izpilddirektors Jānis Ga-
vars. Par sacensību norisi un tiesāšanu at-
bildīgā bija Olita Treine, kura perfekti ir ti-

kusi galā, organizējot šīs spēles jau 14. gadu. 
Kausu un zelta medaļas šajā grupā izcīnīja 
Madonas volejbolistes, sudraba medaļas – 
Bauskas komandai un bronza – Aknīstes vo-
lejbolistēm. Vērtīgākā spēlētāja 45+ grupā – 
Lolita Sola no Aknīstes.

Šos volejbola svētkus jau no pirmās kau-
sa izcīņas ir atbalstījusi IU "Pavards" vadītā-
ja Alda Šustiņa ar savu komandu, piedāvājot 
siltas pusdienas un uzklājot kafi jas galdu 
visiem sacensību dalībniekiem. Sacensību 
organizēšanā vienmēr tiek lūgts palīgā arī 
Neretas komunālās daļas vadītājs Rihards 
Trukšs, bez kura palīdzības dažas organi-
zatoriskās darbības nebūtu iespējams veikt. 
Paldies visiem novadu un pagastu vadītā-
jiem, kuri iesaistījās šī pasākuma organizē-
šanā!

Atvainojiet, ja kādam esmu aizmirsis 
pateikties. Ir ļoti daudz cilvēku, kuri ar sa-
viem darbiem un domām šogad un arī visus 
iepriekšējos gadus ir palīdzējuši šī kausa or-
ganizēšanā. Paldies!

I. Silavs
L. Liepiņas foto

"Sēlijas kausa" izcīņa

2. februārī muzejā "Sēlija" notika Sveču 
dienas svinības atbilstoši latviskajām tra-
dīcijām. Sveču diena saukta arī par Ziemas 
Māras dienu, tāpat par Svecaini, Grabe-
nīcu, Groninicu, Vēja vai Govju dienu. Šī 
diena ir ziemas vidus, kad jau arvien vairāk 
tuvojas pavasaris. Sveču dienā jāsmejas, jā-
iet ciemos, jālīksmo, jātērē nauda, jāmin 
mīklas un jāēd dzērvenes. Tieši šajā dienā 
agrāk tika lietas sveces nākamajam gadam, 
jo tad sveces dega taupīgi un gaiši.

Muzeja darbinieces iepazīstināja ar 
informāciju par sveču liešanu jau 3. gadu 
tūkstotī pirms mūsu ēras, par sveču vei-
diem Ķīnā, Japānā, Indijā, Aļaskā un Ēģip-
tē. Viņas atgādināja, kā latvieši dzīvoja ag-
rāk pie skalu gaismas, kā rijas apgaismoja 
krāsns bedres un šķūņos ierīkotie ceplīši 
uz akmens mūra pamata. Brīnišķīgi pa-
vadījām pēcpusdienu ar tautasdziesmām, 
mīklām, ticējumiem un fi lozofi sku pasaku 

par trīs tēva dēliem un viņu prasmi piepil-
dīt istabu. Klausoties ticējumos, secinā-
jām, ka pavasaris būs agrs un jauks, bites 
spietos un būs daudz medus, kā arī sagai-
dāms labs ražas gads. Aktualizējām iespēju 
meditēt iedegtas sveces klātbūtnē, jo sve-
ces liesma palīdz atbrīvoties no depresīvām 
domām, tikai jākoncentrējas un jālūdz, lai 
svece uzņem sevī sliktās emocijas un negā-
cijas. Apmeklētāji ar interesi klausījās arī 
par katram horoskopam atbilstošo sveču 
krāsu, bet konstatējām, ka sveču krāsas iz-
vēle ir katra subjektīvs lēmums, jo vienmēr 
jājūt harmoniskā saikne ar konkrēto sveces 
krāsu.

Biškopis Dainis Gedušs pastāstīja par 
savu amatu, kurā darbojas jau desmit ga-
dus, kā arī par savu darbu, piedāvāto pro-
dukciju un plašo medus sortimentu. Viņš 
atklāja noslēpumus, kā saprasties ar bitēm 
un kā izprast viņu uzvedību. Dainis labprāt 

atbildēja uz visiem jautājumiem. Apmeklē-
tāji iegādājās gan sveces, gan dažādu ziedu 
medu. Visi kopā lējām vaska sveces dažā-
dās formās un no vaska plāksnēm tinām 
sveces. Lekcija un meistarklase bija patiesi 
interesanta un aizraujoša, tādēļ žēl, ka at-

Sveču diena muzejā "Sēlija"
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Ar 1. martu tiek izsludināts Mazā Bānīša 
gads Viesītes novadā. Mūs gaida pasākumi 
un notikumi, saistīti ar Viesītes šaursliežu 
dzelzceļa simtgadi. Tiek izsludināta akcija 
"Simts labie darbi Mazajam Bānītim, Latvijas 
simtgadi gaidot". Aicināti piedalīties visi Vie-
sītes novada iedzīvotāji, gan pieaugušie, gan 
bērni. Skolas, iestādes, biedrības un organi-
zācijas, interesentu grupas un arī individuāli 
katrs var nākt ar savu ierosināto labo darbu 
savā pagastā vai pilsētā, lai Mazais Bānītis, 
depo apkārtne, bijušais stacijas laukums un 
bānīša vietas pagastos šogad un arī turpmāk 
sagādātu prieku ne tikai mums pašiem, bet 
arī mūsu viesiem. Dāvanas var būt arī ne-
materiālas! Sīkāka informācija muzeja "Sēli-
ja" mājas lapā: www.muzejsselija.lv; e-pasts: 

viesitesmuzejsselija@inbox.lv, tel. 27071996.
Visa teritorija kopā ar pašu Mazo Bānīti 

un divām depo ēkām – šaursliežu dzelzceļa 
mezgls – iekļauts Valsts aizsargājamo kultū-
ras pieminekļu sarakstā kā valsts nozīmes in-
dustriālais piemineklis ar valsts aizsardzības 
Nr. 8998.

Daudzi pasākumi Viesītes novadā šogad 
noritēs zem Mazā Bānīša zīmes, ņemot vērā 
arī to, ka šis gads ir arī Paula Stradiņa 120 
gadu un Mārtiņa Buclera 150 gadu jubileju 
gads. Šī gada Muzeju nakts nosaukums "Uz-
manību! Durvis atveras!". Pēterdiena muzejā, 
Mazā Bānīša un pilsētas svētki, 9. septembra 
Veltījuma konference prof. Paulam Stradi-
ņam un Mārtiņa Buclera mēnesis – decem-
bris – pasākumi, kuri vistiešāk saistīsies ar 

minētajām trim jubilejām. Gada noslēgumā 
svinēsim e-fotoalbuma svētkus, apkoposim 
akcijas "100 labie darbi Mazajam Bānītim, 
Latvijas simtgadi sagaidot" rezultātus. La-
bākie no labajiem darbiem saņems balvas. 
Mūs gaida interesants, radošs un daudzsološs 
gads! Lai mums visiem veicas!

Svētdien, 14. februārī, Valentīndienas ietva-
ros Jēkabpilī gaisa balonu festivāla "Love Cup 
2016" ietvaros salaulājušies 50 pāri no visas 
Latvijas, arī Viesītes novadnieki – nu jau Mārīte 
un Matīss Kāršenieki. Laulības gaisa balonos ir 
pasaulē pirmais šāda veida Ginesa rekords.

Novadnieki Matīss un Mārīte kopā ar vēl 
vienu pāri no Stopiņu novada atradās Nīder-
landes pilota vadītajā gaisa balonā. Abus pārus 
sarakstīja Viesītes novada Dzimtsarakstu noda-
ļas vadītāja Daina Vītola. Atsaites lidojuma laikā 
tika parakstīti sertifi kāti, pāri mija gredzenus un 
ceremonijas noslēgumā tika arī dzerts šampa-
nietis. Tāpat kā lielākā daļa jauno pāru arī Ma-
tīss un Mārīte bija padomājuši par atraktīvu un 
vienotu stilu – viesītieši laulājās ugunsdzēsēju 
tērpos.

Mārīte saka – viņi savu dalību rekordā ne-
nožēlo un ar aizvadītajām kāzām ir ļoti apmie-
rināti. "Protams, žēl, ka baloni nepacēlās gaisā, 
bet tik un tā esam ļoti laimīgi. Dzimtsarakstu 
nodaļā mēs bijām saposušies kleitā un uzvalkā, 
bet uz baloniem izlēmām, ka mums jābūt tieši 
ugunsdzēsēju tērpos, jo Matīss ir ugunsdzēsējs. 
Tas likās tik forši un neierasti; nedaudz sajutu, 
kā ir Matīsam, jo es esmu lepna par darbu, ko 
viņš dara. Protams, visīpašākais mirklis bija 
tad, kad teicām "Jā" un parakstījām laulības 
dokumentus – beidzot bijām vīrs un sieva. Tā 
pacilātības sajūta vēl joprojām nepazūd. Jūta-
mies kā tikko iemīlējušies vēlreiz… Protams, 
īpašs šajā dienā likās viss, sajutāmies kā zvaig-
znes, visi nāca fotografēties, fi lmēja, sveicināja, 
mūs apsveica pilnīgi sveši cilvēki. Vaigus no 
smaidīšanas krampjos rāva. Tiešām ļoti pozi-
tīvs pasākums ar pozitīviem cilvēkiem apkārt. 

Lai arī neizdevās palidot, visi dalībnieki bija ļoti 
laimīgi. Jāpiemin, ka pilots mums bija vienkārši 
superīgs un arī laulību reģistratores bija ļoti jau-
kas." Kā norāda jaunais pāris – kas iesākts, tas 
jāpabeidz. Tuvākajā laikā viņi noteikti izlidošot 
ar gaisa balonu.

Sākotnēji 50 pāriem gaisa balonos bija plā-
nots gaisā pacelties ap pulksten 13:00, tomēr uz-
nākušais sniegs rīkotājiem lika mainīt plānus, jo 
gaisa balonus tādos laika apstākļos nedrīkstēja 
izmantot. Rezultātā 50 pāri salaulājās gaisa ba-
lonos atsaites lidojumā.

Leonīds Tjuhtajevs, garākā un ilgākā lidoju-
mu ar gaisa balonu pasaules rekordu īpašnieks: 

"Saka, ka tieši debesīs tiek apstiprinātas laulības, 
tādēļ tiem pāriem, kas debesīs mija gredzenus, 
viens otram zvērēja mīlestību un uzticību, no-
vēlu ilgu mūžu kopā."

Ginesa rekords "Lielākais vienlaikus lidoju-
mā gaisa balonā salaulāto pāru skaits" uzstādīts, 
noslēdzot mīlestības tēmai veltīto ziemas gaisa 
balonu festivālu Love Cup 2016, kas februārī 
risinājās Jēkabpilī, Salas, Krustpils un Viesītes 
novados. Festivālā piedalījās 30 vadošie gaisa 
balonu piloti no visas pasaules.

Viesītes novada pašvaldības Jaunatnes lietu 
un sabiedrisko attiecību speciāliste L. Liepiņa

A. P. Kuzņecovas foto

Ginesa rekords uzstādīts – gaisa balonos virs 
Jēkabpils salaulājas 50 pāru

saucība bija neliela; atnāca paši aktīvākie 
Viesītes novada cilvēki, kuri lielākoties ap-
meklē pasākumus. Sirsnīgs paldies viņiem!

Noslēgumā degustējām liepu ziedu, 
gārsu un kļavu medu, kā arī šokolādes un 
medus miksējumu. Sakām lielu, lielu pal-

dies Dainis Gedušam par viņa entuziasmu 
un noteikti nākotnē viņu vēl aicināsim cie-
mos!

Tiekamies nākamajos latviskajos svēt-
kos muzejā "Sēlija"! Esiet aktīvi, lasiet in-
formāciju sociālajos tīklos, mājas lapās, 

Viesītes novada avīzē un afi šās! Nāciet 
ciemos!

Izglītojošā darba un darba ar 
apmeklētājiem speciāliste 

Ligita Levinska
I. Svilānes foto

Mazajam Bānītim – 100
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30. janvārī Viesītes Kultūras pilī izdejota 
gadskārtējā "Klaberjakts". Šis ir jau 16. gads, 
kopš janvāra nogalē Viesītes un kaimiņu no-
vadu dejotāji tiekas starpnovadu tautu deju 
kolektīvu sadancī.

Pasākumu organizē Viesītes Kultūras 
pils. Šogad "Klaberjakts" pulcējusi 9 deju ko-
lektīvus no Jēkabpils, Salas, Neretas, Krust-
pils, Jaunjelgavas un Viesītes novada.

Šī gada sarīkojuma tēma bija "Kla-
berjakts. Tai – Tāltālā valstī". Tēmai veltīto 

uzvedumu "Šreks un Fiona" sarīkojumā iz-
spēlēja Viesītes amatierteātris.

Pasākuma formāts ir festivāla veidā, to-
mēr, kaut bez žūrijas, vērtēšana notiek tik un 
tā. Dejas vērtē paši dejotāji – kuram solis rai-
tāks, kam purngals nostieptāks. Šajā sadancī 
dejotājiem ir iespēja mācīties vienam no otra 
kļūdām un pieslīpēt dejas.

Viesītes Kultūras pilī ir viena no lielāka-
jām skatuvēm Latvijas laukos. "Klaberjakts" 
sniedz iespēju kolektīviem savas dejas izde-

jot uz lielās skatuves, kas vēlāk palīdz, star-
tējot skatē, kura gaidām aprīlī. Arī pēc 16 
gadiem interese par pasākumu dalībnieku 
vidū nav zudusi.

Kultūras pils direktore Raisa Vasiļjeva 
prognozē – ja dejotprieks saglabāsies kā līdz 
šim, noteikti tikšot sagaidīta Klaberjakts 20. 
gadadiena.

Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību 

speciāliste L. Liepiņa

KLABERJAKTS "Tai – Tāltālā valstī…"

Kad līst, kad snieg un putina, kad aiz loga 
ir tumsa un nikni auro vējš – cilvēki mēdz sa-
meklēt siltāku segu un pēc darba, atlaidušies 
dīvānā, laiski ieslēgt televizoru, lai nokļūtu citā, 
skaistā pasaulē, kur dzied, dejo, priecājas... Bet 
tie neesam mēs! Bieži vien mēs neesam arī tie, 
kas čakli rušinās ģimenes dārziņā vai dara citus 
nebeidzamus saimniecības darbus. Mēs esam 
tie 30, kas savu prieku un piepildījumu gūst, 
mācoties un baudot mūziku – tā mēs pievie-
nojam savai dzīvei vērtību. Vairākus mēnešus 
smagi strādājam kā Pelnrušķīte, bet tad, pēkšņi, 
nokļūstam karaliskā ballē un esam pavisam citi. 
Mūsu dzīves dienas rit šeit un tagad, tās ne-
drīkst būt pelēkas un garlaicīgas. Mēs dzīvojam 
un radām prieku sev un citiem, un kā vieglu 
taureni šo prieku, mirkli paturējuši plaukstā, 
atlaižam, lai lido, lai iepriecina citus!

Šajos pašos aukstajos un tumšajos rudens 
un ziemas vakaros kāda ārēji trausla, bet ar 
milzīgu gribasspēku apveltīta sieviete kopā ar 
savu pasaulē labāko bruņinieku mēro vairāk 
nekā simts kilometru garu ceļu no Ogres uz 
Viesīti, tie ir Lienīte un Reinis Grīnhofi  – diri-
ģenti, kora sejas un dvēseles veidotāji. Talantīgi 
skolotāji, mūziķi, mākslinieki ar ļoti augstām 
prasībām pret sevi un citiem. Ar Viesītes kori 
viņi strādā jau 12 gadus, mēs ļoti mīlam un cie-
nām savus diriģentus, un esam laimīgi par šo 
iespēju – būt par materiālu viņu rokās. Lienīte 
ir mūsu audzinātāja, arī iedvesmotāja, aizstāve, 
un viņai ir vēl daudz citu amatu. Reinis – vien-
kārši ir, vienmēr un visur, kad vajadzīgs blakus, 
priekšā vai aizmugurē. Ar vieglu smaidu un hu-
mora izjūtu – stiprākais balsts ne tikai Lienītei, 
bet visam korim.

13. februārī, Mīlestības dienas priekšvaka-
rā, jauktais koris "Viesīte" ar skaistu koncertu 
svinēja savu 30 gadu jubileju. Dziedātāju skaits 
korī sasniedzis rekordu. 30 dažādu profesiju un 
vecumu Viesītes, Lones, Rites un Elkšņu pa-
gasta iedzīvotāji katru trešdienas vakaru mēro 
ceļu uz kultūras pili, lai apgūtu jaunas dziesmas, 
kaltu plānus nākošiem koncertiem un ceļoju-
miem.

Jubileja ir kā slieksnis, kas liek atskatīties uz 
paveikto, un paveikts patiešām ir daudz. Katru 
gadu apgūstam jaunu repertuāru, kas satura un 
formas ziņā ir ļoti daudzveidīgs: sākot no tautas 
dziesmām līdz pat pasaulslaveno komponis-
tu labākajiem darbiem. Pagājušajā gadā bijām 
iestudējuši sarežģītu klasiskās mūzikas prog-

rammu, ar kuru viesojāmies Viesītes un vairā-
kos citos Latvijas dievnamos. Šis koncerts deva 
mums iespēju paust slavu Dievam, izjust senās 
mūzikas varenību, tās spēju dziļi aizskart sirds 
apslēptākos stūrīšus, kļūt labākiem un tīrākiem.

Katru gadu piedalāmies Sēlijas svētkos, 
esam dziedājuši gan Zvejnieklīcī, gan Stabura-
gā, gan Ilūkstē, Jaunjelgavā un Jēkabpilī. Vien-
mēr esam piedalījušies pasākumos Viesītē. 
Jūtamies atbalstīti un novērtēti, jūtamies piede-
rīgi un vajadzīgi Viesītei. Vienmēr mums tiek 
nodrošināts transports, lai nokļūtu uz pasāku-
miem. Pirms jubilejas saņēmām lielu dāvanu 
no kultūras pils un pašvaldības – mums tagad 
ir jauni, ļoti skaisti tērpi, pirmo reiz tik kvalita-
tīvi gatavoti.

Mums ir izveidojusies laba sadarbība ar 
kori no Jaunjelgavas, mums ir dziesmu draugi 
Ogresgalā, esam dziedājuši arī Lietuvā un Igau-
nijā. Katru gadu kopā dodamies kādā ceļojumā, 
bet pagājušajā vasarā viss kolektīvs par perso-
nīgajiem līdzekļiem apceļoja skaisto Slovākiju. 
Brauciens visiem patika, guvām jaunas emoci-
jas, iepazinām cits citu vēl labāk, un tagad tum-
šos ziemas vakaros varam skatīties fotogrāfi jas 
un sildīties atmiņās par šo ceļojumu.

Jubilejas koncertu nosaucām "Aizturi elpu", 
un tajā kopā ar mums dziedāja šarmantais Nor-
munds Rutulis, kurš mūsu līmeni novērtēja kā 
"nav problēmu". Koncerts patiešām pagāja vie-
nā elpas vilcienā, jo bijām izvēlējušies dažādu 

žanru mūziku, mainot dažādus tērpu, centā-
mies radīt atbilstošu noskaņu.

Katrs kolektīvs ir tik stiprs kā viņa stiprā-
kais posms un tik vājš kā viņa vājākais posms. 
Stiprākie mums noteikti ir diriģenti, bet mēs 
tiecamies uz to, lai starpība būtu iespējami ma-
zāka. Lienīte un Reinis prasību latiņu ir uzcēlu-
ši diezgan augstu un nepieļauj nekādas atlaides, 
lai arī cik žēli mēs skatītos un ņaudētu... Paši 
gan pārliecināmies, ka katrs sasniegums, katrs 
labi padarīts darbs dod lielu gandarījumu.

Kora vārdā saku Jums, Lienīt un Reini, vis-
lielāko paldies par to, ko esam sasnieguši, pal-
dies par šo ceļu, pa kuru visi kopā mēs ejam! 
Pateicamies novada domes priekšsēdētājam 
Jānim Dimitrijevam par sapratni un atbalstu; 
pateicamies kultūras pils vadītājai Raisai Vasiļ-
jevai par nepārtrauktām rūpēm, lai mums labi 
klātos! Paldies visiem kultūras pils darbinie-
kiem un īpaši Ligitai, Aijai un Egonam par pa-
līdzību koncerta sagatavošanā un norisē! Mil-
zīgs paldies novada izpilddirektoram Alfonam 
Žukam, kas šoreiz bija arī dīdžejs, par atraktī-
vo mūziku pēckoncerta ballītē! Paldies visiem 
koncerta apmeklētājiem par sirsnīgajiem aplau-
siem un paldies katram sveicējam – jūs mūs ļoti 
iepriecinājāt, jūsu teiktie vārdi, sirds siltums un 
brīnumskaistās dāvanas mums noderēs turp-
mākā dzīvē! Uz tikšanos jaunos koncertos!

Kora prezidente A. Butāne
Foto no kora dalībnieku personīgā arhīva

Jauktajam korim "Viesīte"– 30
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PAGASTU ZIŅAS

Turpinot pagājušajā gadā aizsākto tu-
vāko pagastu iepazīšanu, grupa rokdarbu 
un mākslas pulciņa "Savam priekam" dalīb-
nieku apmeklēja Aknīstes novadpētniecī-
bas muzeju. Februārī tur notika pasākums, 
veltīts māksliniekiem Mikeniem, un vietējo 
iedzīvotāju vaļasprieku izstāde, ko organi-
zēja muzeja vadītāja Olga Vabeļa.

Vispirms satikām folkloristi un no-
vadpētnieci Dainu Miezāni. Gan pati, gan 
viņas mamma Broņislava Gercāne savulaik 
strādājušas Elkšņu skolā. Uz Aknīstes – 
Elkšņu robežas atrodas "Skārdupītes" – 
mākslinieku Mikenu dzimtas mājas. Līdz 
1921. g. tās skaitījās Lietuvas teritorijā. Tā-
pat kā Aknīstes novadpētniecības pulciņa 
dalībniekiem, kas uzstājās ar priekšlasīju-
mu, arī mums jāatzīst, ka pasākums deva 
iespēju paplašināt zināšanas par izcilajiem 
cilvēkiem, kas nākuši no šīm mājām. Dzi-
muši vairāk nekā pirms 100 gadiem strā-
dīga zemnieka ģimenē, bērni tika izskoloti 
un kļuva par ievērojamiem māksliniekiem. 
Tēlnieks Jozs Mikens pazīstams pasaules 
mērogā, viņa skulptūra "Pirmās bezdelīgas" 
rotā Nāciju pili Ženēvā. Brālis Jons Mikens 
jaunībā bija lidotājs izmēģinātājs, bet, pa-
beidzis Kauņas mākslas skolu, pievērsās ke-
ramikai. Māsas Ludviga un Akvile mākslas 
vēsturnieces, arī aizrautīgas rokdarbnieces. 
Patīkami, ka Aknīstes aktīvie ļaudis atceras 
savas puses izcilos cilvēkus un dalās zināša-
nās arī ar kaimiņiem.

Dažas no mums šajā muzejā pirmo rei-

zi. Prieks divkāršs – patīk muzeja ekspo-
zīcija un vaļasprieku (lielākajai daļai tie ir 
rokdarbi) izstāde. Reti kur vairs redzamas 
rakstainas zeķes, bet Aknīstes rokdarbnie-
ces tādas ada, jo pieprasījums liels, īpaši 
ārzemēs. Visvairāk pārsteidz neviltotā sir-
snība, kas valda pasākumā. Cilvēki nāk un 
runājas, interesējas par mums, ko darām 
Elkšņos. Tad atskan dziesma, ierodas mas-
koti tēli un izkustina visus jautrā dejā – tie 
folkloras pulciņa "Čukuriņš" dalībnieki, 

kuri reizi nedēļā sanāk kopā, lai mācītos 
senču dziesmas un dejas.

Mājupceļā pārrunājam iespaidus, prie-
cājamies, ka visiem garšoja mūsu Elvīras 
ceptā ciema torte. Liels paldies Ritai, kura 
aizveda mūs uz Aknīsti un atpakaļ savā 
mašīnā! Esam gandarītas par saturīgo pa-
sākumu.

I. Liepiņa, pulciņa
 "Savam priekam" vecākā

Foto no pulciņa arhīva

Gūstam prieku satiekoties

Pulciņa "Savam priekam" pārstāves. No kreisās: I. Liepiņa, R. Ratniece, E. Murāne pie Aknīstes 
novadpētniecības muzeja.

19. februārī mākslinieks, mācītājs, skolotājs Nikolajs Malce-
nieks (1916 – 1988) svinētu 100. dzimšanas dienu. Piedzima Ni-
kolajs Krievijā. Pēc Pirmā pasaules kara ģimene atgriezās Latvijā, 
kur saimniekoja Saukas pagasta "Rutku" mājās. Ģimene dēlam 
varēja nodrošināt labu izglītību – mācības ģimnāzijā un teoloģi-
jas studijas. Nikolajs savus nākotnes nodomus saistīja ar mācītāja 
darbu. Otrais pasaules karš šo ieceri neļāva piepildīt. Pēc kara 
Saukas baznīcā Nikolajs atsāka dievkalpojumus un izpelnījās 
soda gadus Kolimas vergu nometnēs. Atgriežoties no izsūtījuma, 
strādāja Drāmas teātrī par dežurantu un turpināja jau nometnēs 
iesākto aizraušanos – ainavu gleznojumus.

Atceroties novadnieku, ieklausīsimies saucieties Birutas Be-
ķeres stāstījumā: "Nikolaju Malcenieku pazinu no 1947. gada, kad 
viņš bija literatūras skolotājs Saukas – Bebrenes lauksaimniecī-
bas tehnikumā. No tikšanās reizēm palicis atmiņā viņa teiktais 
Saukas baznīcā: "Dievs ir mīlestība", "Dievs ir žēlsirdība." Kopā 
apmeklējām arī kapsētas, kur atdusas viņa māmiņa, viņa skolo-
tāja Anna Millere. Skolotāja Anna Millere bija manas mammas 
māsa, kas strādāja Sunākstes pamatskolā. Nikolajs Sunākstes 
pamatskolu, kurā mācījās, atmiņās sauca par "Saules skolu", sko-
lotājai Annai Millerei rakstīja sirsnīgas vēstules. Mūsu sarakste 
turpinājās, līdz Nikolajs aizgāja mūžībā. Apglabāts mākslinieks 
ir Ikšķiles kapos."

Biruta Beķere saglabājusi vēstules, vairāk nekā 50 akvareļus, 
atmiņu stāstus…

Paldies Birutai, ka viņa uzticēja šīs vērtības, veidojot bibliotē-

kā Nikolaja Malcenieka 100 gadu jubilejai veltītu izstādi, un mēs 
varam to skatīt!

Saukas bibliotēkas vadītāja V. Lāce
Autores foto

Atcerēties un neaizmirst…
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Izcilajam trimdas latviešu rakstniekam, dzejniekam Gunaram Janovskim
8. februārī apritēja 100. jubileja (08.02.1916. – 27.04.2000.). Sarakstījis 

vairāk nekā 30 romānus. "Savas grāmatas es rakstīju trimdas saimei pilnā pār-
liecībā, ka šīs manas grāmatas kādreiz lasīs Latvijā un ka tās nebūs noķertas 
jau pastā un nosūtītas kaut kur citur," tā 1992. gadā savā pirmajā viesošanās 
reizē Latvijā pēc garajiem trimdas gadiem Latvijas Radio stāstīja pats Gunars 
Janovskis (laikraksts "Brīvā Latvija", Nr. 5, 2016. g. 6. – 12.02). Tas arī piepil-
dījies. Arī viņš pats atgriezies mājās un Raiņa kapos guļ līdzās tēvam un mātei.

No 1941. līdz 1944. gadam, vācu okupācijas laikā, Gunars Janovskis strā-
dāja par tulku Jēkabpils apriņķa valdē.

Atceroties rakstnieku, Saukas bibliotēkas lasītāji 8. februārī pie tējas tases 
dalījās domās par rakstnieku.

Biruta Beķere iepazīstināja ar rakstnieka darbiem "Sola", "Pār Trentu kāpj 
migla", "Purvā". Sarunas nobeigumā ikviens pasākuma dalībnieks saņēma 
personīgo informāciju par rakstnieku. Ar interesi lasītāji iepazīstas ar litera-
tūrzinātnieces Ingūnas Daukstes Silasproģes apceri par ievērojamo latviešu 
20. gadsimta rakstnieku.

Saukas bibliotēkas vadītāja V. Lāce
Autores foto

Mirklis no pasākuma. No kreisās: A. Daukste, A. Zālīte, V. Lūse, I. Šmite, B. Beķere, N. Markovska, A. Zālīte, I. Vilcāne, P. Saldatāns.

Atceroties GUNARU JANOVSKI 100. jubilejā

2. februāris izsenis tiek dēvēts par Sve-
ču dienu. Arī mēs Saukas pagasta pārvaldes 
zālē pulcējāmies uz sveču liešanu, smieša-
nu, ticējumu izzināšanu.

Sveces lejot, vajag smieties, mēs arī to 
darījām, jo vēlējāmies, lai mūsu sveces gai-
ši degtu. Pirmās veidojām vaska sveces – 
dzirdēju no pasākuma apmeklētājām, ka 
viņas darot to pirmo reizi mūžā. Vai tas nav 
jauki?

Sveču dienā vajag saulei spīdēt un snie-
gam snigt, tad nebūs tik daudz ugunsgrē-
ku. Sveču dienā nama māte vārīja pupas un 
cepa karašu, arī mēs to darījām – mielojā-
mies ar Ainas cepto karašu un Intas vārīta-
jām pupām, dzērām sarkanu sulu, izzinā-
jām sveču krāsu nozīmi, kura krāsa vairāk 
laimes nes katrai horoskopa zīmei. Ziedu 
veikala "Tatija" meitenes Olita un Evita iz-
dalīja materiālus ekosveču liešanai, izlējām 
cilindra sveci un vienu sveci trauciņā. Pal-
dies visiem, kuri vēlējās mācīties, piedalī-
jās, izzināja un uzzināja!

Lones Tautas nama vadītāja 
I. Malceniece

Sveču diena, grabenīca, svecaine 
Lones Tautas namā!
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Ir Valentīndiena – visu mīlētāju svētki, un 
kurš gan no mums nav mīlējis vai ticis mīlēts. 
Mums, vidējai un vecākajai paaudzei, šie ir jau-
ni svētki, un mēs varbūt pat neuzdrošināmies 
tos apmeklēt un svinēt, jo savos gados vien-
kārši kautrējamies izrādīt saviem tuvajiem un 
mīļajiem šīs jūtas.

Diendienā ejot plecu pie pleca, gan priekos 
gan bēdās dalot visas rūpes uz pusēm – tā taču 
ir MĪLESTĪBA.

Un tā tomēr uzdrošinājāmies šajā drēgnajā 
pēcpusdienā doties uz pasākumu, kur ar I. Zie-
doņa dzejas vārdiem "Bez mīlestības nedzīvo-
jiet" mūs ar smaidu un labu vārdu sagaidīja tā 
vadītāja Aina. Sajutām, ka esam gaidīti.

Koncertu uzsāka izcilas balss īpašniece 

Skaidrīte, kas nodziedāja sirsnīgu un ļoti ro-
mantisku dziesmu. Paldies!

Rites pamatskolas jaunieši skaisti nodejo-
ja "ielu deju" ritmos, kā arī Rites pamatskolas 
meiteņu teātra grupa priecēja ar izrādi "Klači-
ņa". Meitenēm tas ļoti labi izdevās, un gribētos, 
lai nākošajā lugā lomas būtu arī puišiem. Pal-
dies meitenēm par drosmi un mums sagādāta-
jiem smaidiem!

Un, protams, nevieni svētki neizpaliek bez 
skanīgajām "Rites balsīm". Arī šoreiz dāmas 
pieskandināja visu Tautas namu.

Pieaugušo teātra grupa patīkami pārstei-
dza ar izrādi "Diriģenta nedienas". Izrādās – ja 
gribam, tad varam! Pēc šīs izrādes var spriest, 
ka tepat mums līdzās ir talantīgi un varoši cil-

vēki. Paldies BRIGITAI, JĀNIM, AINAI UN 
AINĀRAM! Novēlam viņiem nepamest iesāk-
to! Lai aktieru pulks kļūst kuplāks!

Noslēgumā sirsnīgu paldies koncerta da-
lībniekiem teica Rites pagasta pārvaldes vadī-
tāja Gunta, apbalvojot ar Valentīndienas kliņ-
ģeriem.

Māmiņas un vecmāmiņas var būt gandarī-
tas par saviem bērniem un mazbērniem, kuri 
uzstājās.

Patīkami, ka kuplā skaitā bija jaunieši – tas 
nozīmē, ka mums aug labi un čakli bērni.

Laiks aizritēja nemanot, un likās, kāpēc tik 
maz – tātad svētki bija izdevušies!

Aivitas, Veldzes, Regīnas, 
Artūra vārdā – Ingrīda

Bez mīlestības nedzīvojiet

2015. gadā bibliotēkas apmeklētāji – 183: 
pieaugušie – 89; bērni, jaunieši – 94.

Bibliotēkā pasūtītā periodika – 10 žurnāli 
un 3 avīzes pieaugušajiem; 5 žurnāli bērniem 
un jauniešiem – pielāgota gan lielo, gan mazo 
lasītāju interesēm. Bibliotēkā tiek abonēts arī 
Lata romāns.

Gada laikā bibliotēkā tika sarīkots 31 te-
matiskais pasākums un izveidotas 12 literārās 
izstādes.

Ar novembri tika pārņemts skolas bibliotē-
kas grāmatu krājums. Esmu ieguvusi Pateicības 
rakstu no Rites pagasta pārvaldes par bibliotē-
kas darba popularizēšanu, organizējot pasāku-
mus un izstādes pagasta iedzīvotājiem, kā arī 
Atzinības rakstu par radošumu un veiksmīgu 
novadpētniecības darba turpināšanu bibliotēkā.

Pagājušogad bibliotēkas vajadzībām tika ie-
gādāta multifukcionālā iekārta. Novada pagastu 

bibliotēkas pievienojās bibliotekārajai program-
mai ALISE. Šogad sāksim ar to darboties. Tas 
būs gada lielākais notikums.

Šogad esmu ieplānojusi apmeklēt par sa-
viem līdzekļiem profesionālās pilnveides kursus 
bibliotekāriem "Pasākuma organizēšana biblio-
tēkā". Tie ir divu dienu kursi Daugavpils nova-
da Kultūras pārvaldes mācību un informācijas 
centrā.

Par pašvaldības līdzekļiem pērn iegādātas 
108 grāmatas par 515 EUR.

Bibliotēkai cieša sadarbība ar Rites Tautas 
namu, pārvaldi un skolu. Aktīvi piedalos lugās 
un skečos gan ar pieaugušajiem, gan bērniem 
un jauniešiem.

***
No 2016. gada 2. februāra līdz 12. februārim 

Rites pagasta bibliotēkā norisinājās pasākums 

"Mans Valentīndienas apsveikums". Piektdien, 
12. februārī, visi kopīgi pie kūkas nosvinējām 
Valentīndienas pasākuma noslēgumu. Bērni, 
jaunieši un vecāki aktīvi piedalījās pasākumā. 
Sirsnīgs paldies visiem par atbalstu!

Rites pagasta bibliotēkas vadītāja 
S. Raupe, autores foto

Rites bibliotēka 2015. gadā

Eiropas jaunatnes darba pētnieku tīklā 
(www.openyouthwork.org) ir uzsākts darbs pie 
starptautiska akadēmiska jaunatnes darbam 
veltīta žurnāla izdošanas (Academic Journal for 
Open Youth Work), kuru plānots nodot lasītā-
jiem jau 2017. gada janvārī.

Lai veicinātu jaunatnes darbinieku un aka-
dēmiķu sadarbību, vienotos par tematiku, attīs-
tītu rakstīšanas un pētnieciskās, analītiskās un 
rediģēšanas prasmes, no 14. līdz 19. februārim 
Lietuvā notika starptautiskas apmācības "TC 
co–writing and peer–reviewing" (Kopā rakstī-
šana un analīze). Apmācības vadīja atzīti Liel-
britānijas Universitāšu profesori un jaunatnes 
darba praktiķi no Norvēģijas un Lietuvas.

Latviju apmācībās pārstāvēja Latvijas Jau-
natnes padomes izpilddirektore Inese Šubēvi-
ca, LJP dalīborganizācijas "Projektu darbnīca 
kopienām" prezidente Evija Rudzīte un Viesītes 
novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciāliste 
Laura Liepiņa. Uz īsu brīdi apmācībās viesojās 

un līdzdarbojās LJP dalīborganizācijas "Jau-
natnes Attīstības un Sadarbības Multikultūrā 
Apvienība" (JASMA) pārstāvis Aleksandrs 
Oļeiņikovs.

Laura Liepiņa: "Kopā ar kolēģi no Lietuvas 
šo apmācību laikā esam uzsākuši darbu pie pē-
tījuma veikšanas par pirmā gada darba pieredzi 
Jaunatnes darbiniekiem. Sākumā plānojam iz-
pētīt situāciju Latvijā un Lietuvā – kāda ir paš-
reizējā atbalsta sistēma jaunajiem speciālistiem, 
iepazīties ar labo un slikto pieredzi abās valstīs. 
Darba rezultātā paredzēts izstrādāt vadlīnijas, 
kas varētu kalpot kā atbalsta sistēma jaunajiem 
speciālistiem darbā pirmā gada laikā. Man ir 
gandarījums, ka varu būt daļa no šī projekta jau 
kopš tā pirmsākumiem un pārstāvēt Latviju, 
Viesītes novadu starptautiskā jaunatnes darba 
žurnāla tapšanā."

Apmācības bija daļa no ilgtermiņa sadar-
bības projekta, kuru fi nansē Eiropas Savienības 
neformālās izglītības programma Erasmus+. 

Projektā piedalās partneri no Lietuvas, Latvi-
jas, Zviedrijas, Islandes, Norvēģijas, Rumānijas, 
Austrijas un Lielbritānijas, lai kopā mācītos, ie-
pazītu jaunatnes darba pieredzi dažādās valstīs 
un izdotu starptautiskam jaunatnes darbam 
veltītu akadēmisku žurnālu. Žurnālā plānots 
publicēt pētījumus, kritisku analīzi, rakstus un 
pieredzes stāstus, un ikviens interesents ir aici-
nāts līdzdarboties. Vairāk par pamatprincipiem, 
kritērijiem un sadarbības iespējām var uzzināt 
Eiropas jaunatnes darba pētnieku tīkla mājas 
lapā: www.openyouthwork.org vai sazinoties ar 
projekta dalībniekiem.

Informāciju sagatavoja I. Šubēvica, LJP 
izpilddirektore, 29209607.

Latvija iesaistās Eiropas jaunatnes 
darba pētnieku tīkla aktivitātēs
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NOVADA SKOLĀS

Erasmus+ programmas līdzfi nansētā 
skolu stratēģisko partnerību projekta ino-
vācijām un labas prakses apmaiņai "RE-
COGNIZE, REMEDY AND RE–ENGAGE" 
/Apzināt, Labot un Atsākt/ ietvaros trīs 
skolotājas – Aija Vanaģele, Aija Bērziņa un 
Mārīte Kivleniece – papildināja savas profe-
sionālās, un vispārējās prasmes, piedaloties 
apmācību sesijā Madridē no 2016. gada 25. – 
29. janvārim. Kopā Spānijā mācīties bija ie-

radušies skolotāji no visām partneru organi-
zācijām – Maria Regina College Mosta Boys 
Secondary (Malta), St Benedict College Se-
condary School (Malta), Institut Sainte Ma-
rie (Beļģija), Lycée Technique Ecole Privée 
Marie – Consolatrice (Luksemburga). Ap-
mācības organizēja partneris no Spānijas DI-
RECCIÓN GENERAL DE INMIGRACIÓN, 
COMUNIDAD DE MADRID, savukārt ap-
mācības vadīja partneru pārstāvji no ADE-
FIS ONG para el Desarrollo, Institut Sainte 
Marie, Luxembourg Institute of Science and 
technology. Mūsu projekta galvenais mērķis 
ir nodrošināt skolas un skolotājus ar jaunām 
metodēm, lai efektīvi un profesionāli organi-
zētu darbu skolēnu agrīnas skolas pamešanas 
novēršanai, izplatītu labas prakses piemērus. 
Projekta vadošais partneris – Luksemburgas 
zinātnes un tehnoloģiju institūts, projektā 
esam dažādi partneri – skolas, pētniecības 
un inovāciju institūcijas, valsts iestādes, ne-
valstiskās organizācijas.

Jāatzīmē, ka mūsu skolotāji ir izrādījuši 
interesi papildināt savas prasmes, tikties un 
dalīties pieredzē ar kolēģiem no citām val-
stīm. Protams, viegli nebija, jo darba kārtība 
bija saspringta; apmācības notika angļu valo-
dā, skolotājiem nācās strādāt spraigā režīmā, 
noklausoties teoriju, kā arī intensīvi darbojo-
ties grupās un prezentējot rezultātus pēc kat-
ras aktivitātes. Reizēm skolotājas izmantoja 
savas atpūtas stundas, lai sagatavotos nāka-
mās dienas nodarbībām. Aija Vanaģele: "Ap-
mācību sesijas grafi ks bija precīzi izplānots, 
iekļautas daudzveidīgas aktivitātes par jau-

nām un interesantām mācību metodēm (īpa-
ši jāatzīmē multiple intelligences un TUI). 
Viens no momentiem, kas spilgti palicis prā-
tā, ir atziņa 1. sesijas dienā, kad sapratām, ka 
viegli nebūs... Apmācībās pozitīvi vērtējams 
arī tas, ka bija iespējams iegūt priekšstatu 
par izglītības sistēmu, kā arī kultūru Spāni-
jā (skolas un imigrantu integrācijas centra 
apmeklējums, neliela ekskursija pa Madridi, 
fl amenko deju grupas uzstāšanās starptautis-

kajā vakarā). Kopīgās mācīšanās sesijā iegu-
vu priekšstatu par to, kā būtu jāveido mācību 
process skolā, lai tas skolēniem kļūtu inte-
resantāks, un ka svarīgas ir ne tikai skolēnu 
zināšanas (uz ko mēs esam iecentrējušies), 
bet arī attieksmes. Aptauju dati liecina, ka 
tikai 30% skolotāju izmanto jaunas metodes. 
Bieži aizbildināmies ar resursu trūkumu, bet 
apmācības laikā bija iespējams iepazīties ar 
dažādām mācību metodēm, skolēnu izpētes 
metodēm, intelektuālajām spēlēm un pašiem 
tādas veidot – tur lieli materiālie ieguldījumi 
nav nepieciešami. No visām piedāvātajām 
aktivitātēm mūsu skolā reāli izmantojamas 
ir intelektuālās spēles gan mācību stundās, 
gan audzināšanas darbā." Aija Bērziņa: "Par 
iegūtās pieredzes pielietošanu varu teikt, ka 
daļēji to varēs pielietot ikdienas darbā. Vis-
vērtīgākais ieguvums būs interaktīvais galds. 
To vienkāršotākā veidā varēs izmantot pat 
sākumskolas klasēs dabaszinību, sociālo zi-
nību stundās. Tas veicinās skolēnu interesi 
mācīties. Šīs apmācību sesijas mācības nori-
tēja dinamiski, bija labi sagatavotas. Lektori – 
interesantas personības. Vienīgi apmācību 
sesijas ikdienas slodze bija par lielu. Ne tikai 
mēs, bet arī pārējie projekta dalībnieki mā-
cību sesijas beigās bija noguruši. Īpaši jāat-
zīmē Salvadores Aljendes vidusskolas – ko-
ledžas apmeklējums; bija interesanti pavērot 
skolēnu darbošanos ikdienas mācību darba 
procesā." Mārīte Kivleniece: "Par interaktīvā 
galda (TUI) pielietojumu kļūs skaidrāks pēc 
tā uzstādīšanas skolā. Šīs metodes pielieto-
šanai plānosim sagatavoto materiālu piemē-

rot konkrētam skolēnu vecumam atbilstoši 
mācību programmai. Skaidrs ir viens, ka 
tas palīdzēs veidot daudz uzskatāmāku un 
interesantāku mācību procesu. Attiecībā uz 
kooperatīvās mācīšanās metodi vispirms da-
līsimies pieredzē ar kolēģiem (ņemot vērā arī 
kooperatīvās mācīšanās pieredzi un iestrādes 

mūsu valstī). Iepazīstināsim un iesaistīsim 
kooperatīvo grupu veidošanā skolas atbal-
sta personālu – sociālo pedagogu un skolas 
psihologu. Skolēnu daudzpusējo spēju (Mul-
tiple intellicences) attīstīšana kā viena no 
metodēm varētu būt labs palīgs klašu stundu 
nodarbībās un ārpusstundu darbā. Trīs me-
todes kopējā saistībā – tie ir rīki skolotājam, 
lai radītu interesi par mācību procesu; skolē-
ni paši mācītos, mācītu viens otru; lai uzla-
botu skolas vidi, tās mikroklimatu un kopīgi 
risinātu sociālos jautājumus (iepazīstot, izru-
nājot situācijas, kā palīgu izmantojot spēles), 
viss vērsts uz to, lai skolēnam būtu vēlme at-
rasties skolā."

Atbilstoši projekta aktivitāšu plānam no 
28. – 29. janvārim Madridē arī notika pro-
jekta vadības grupas 2. starptautiskā darba 
sanāksme, kurā, satiekoties partneru iestāžu 
vadītājiem, tika risināti projekta operatīvās 
un fi nanšu vadības jautājumi. Samērā daudz 
laika patērējām, apzinot projekta riskus un 
veidojot risku novēršanas plānu, kā arī ierosi-
not nepieciešamās izmaiņas un noskaidrojot 
jautājumus, kuri saistīti ar projekta īstenoša-
nu. Sanāksmē apstiprinājām projekta logo.

Projekta īstenošana ir plānota no 2015. 
gada 1. septembra līdz 2017. gada 31. augus-
tam. Kopējais projekta plānotais budžets ir 
231528.00 EUR, Viesītes vidusskolai pare-
dzētais fi nansējums 19850.00 EUR.

Projektu līdzfi nansē Eiropas Savienības 
ERASMUS+ programma.
Informāciju apkopoja Viesītes vidusskolas 

direktors A. Baldunčiks.

Sekmīgi aizvadīta skolotāju sesija un vadības 
grupas sanāksme Madridē
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Maziem soļiem, bet pavasaris tuvojas. 
To mēs izjūtam gaisā, emocijās un dabā. 
Tā tomēr ir citāda, nu tāda pavasara elpa! 
Darbu ir ne pa jokam, bet par to jau laikam 
tikai jāpriecājas…

"Sniega bumbas rullē!"
Pasaules Sniega diena ir Starptautiskās 

Slēpošanas federācijas ikgadējais sniega fes-
tivāls, kas tradicionāli norisinās nu jau piekto 
gadu janvāra vidū. Mūsu skola sportiskās ak-
tivitātēs piedalījās otro gadu. Skolēni no 1. – 
12. klasēm devās svaigā gaisā, lai vizinātos 
ar ragavām, piedalītos stafetēs, hokeja ma-
čos u.c. aktivitātēs. Īpaši jauks pasākums iz-
vērtās 1. – 4. klašu bērniem, jo šis ir vecums, 
kad sniegs īpaši sajūsmina un uzjautrina.

Ziemas sportiskās aktivitātes klases vei-
ca gan sporta stundās kopā ar sporta skolo-
tājiem A. Prokofj evu un J. Kudiņu, gan arī 
vairākas klases ziemas priekus izbaudīja 
kopā ar klašu audzinātājiem pēc stundām. 
Tika realizēta aktivitāšu pamatdoma – iz-
vest bērnus svaigā gaisā un dot viņiem ie-
spēju iepazīt un izmēģināt visdažādākās ak-
tivitātes, ko sniedz ziema un baltais sniegs.

Skolas skatuves runas 
konkurss

21. janvārī norisinājās skatuves runas 
konkurss mazajiem. Konkursā piedalījās 21 
dalībnieks (Emīls, Amanda, Nadīna, Artūrs 
un Miks /1. a/; Edgars, Kristiāns, Linards un 
Evelīna /1. b/; Baiba, Paulīne un Tīna /2. a/; 
Niks un Elīza /2. b/; Zane, Adrija un Sintija 
/3. a/; Kristofers, Rendijs, Alens un Alīna /3. 
b/. Skolēni bija gatavojušies ļoti atbildīgi un 
parādīja labus rezultātus. Starpnovadu ska-
tuves runas konkursam, kas norisinājās Sa-
las kultūras namā 15. februārī, tika izvirzīti 
Amanda un Linards no 1. klasēm, Alīna un 
Elīza no 2. – 3. klašu grupas. Paldies skolē-
niem par sniegumu!

Norisinājies arī 4. – 6. klašu grupas ska-
tuves runas konkurss, kurā piedalījās 16 da-
lībnieki (E. Vecumnieks, R. Daibe, E. Pop-
kovs, V. Bruzgule, A. Maisaka, L. Aļohno, E. 
Grundmane, E. Grundmane, E. Ritelis, K. 
Dzikoviča, D. Kivlenieks, D. Dambrāne, K. 
Bruzgulis, L. Luksteniece, M. Kāršeniece, Z. 
Zaļakmene).

Savukārt 7. – 9. klašu grupā piedalījās 4 
dalībnieki (D. D. Balzere, A. Heislere, K. K. 
Jaškova un J. Dubrovina). Vidusskolas gru-
pā piedalījās 7 dalībnieki (I. Donaseviča, A. 

Kalniņa, K. Līce, L. Kļaviņa, J. Čerņauskis, I. 
Mašinska un S. Petraite).

Starpnovadu skatuves runas 
konkurss Salā

*Augstākā pakāpe – I. Mašinskai (sk. 
R. Sirmoviča). Izvirzīta uz II kārtu reģiona 
konkursā;

*1. pakāpes diplomi – L. Aldiņam (sk. E. 
Kalnieša), A. Maisakai (sk. B. Masuleviča), 
Z. Zaļakmenei, S. Petraitei (sk. R. Sirmovi-
ča);

*2. pakāpes diplomi – A. Bruzgulei (sk. 
N. Ribicka), E. Līcei (sk. A. Bērziņa), A. Ti-
ļiņinai (sk. I. Bantauska), M. K. Kāršeniecei, 
D. D. Balzerei (sk. R. Sirmoviča).

Barikāžu atceres ugunskurs
Janvāra naktī, kad nevaru aizmigt,
Kūp atmiņu ugunskuri.
Tu, dvēsele, tūkstoš valgiem
Vēl laikmeta griežos turi...
   /J. Ūdris/
22. janvāra rītā 3. – 12. klašu skolēni 

un skolotāji pulcējās pie Barikāžu atceres 
ugunskura skolas iekšpagalmā. Skolas di-
rektors A. Baldunčiks dalījās atmiņu mirk-
ļos un izjūtās par to dienu notikumiem. Sa-
vukārt Kultūras pils koncertzālē bija iespēja 
noskatīties dokumentālo fi lmu "Īvāns".

1. – 2. klašu skolēni skatījās Valsts kan-
celejas piedāvāto video materiālu/ fi lmu 
"Barikāžu laiks", kā arī ieklausījās skolas 
bibliotekāres sagatavotajā stāstījumā par Ba-
rikādēm.

Skolēnu ZPD
28. janvārī norisinājās skolēnu ZPD la-

sījumi. Šogad savus darbus aizstāvēja 11 
jaunieši no 11. klases. Darbu vadītāji – R. 
Orups, S. Berģe, M. Kivleniece un S. Stum-
biņa. Uz Sēlijas novadu lasījumiem 19. feb-
ruārī tika izvirzītas Ņ. Capa no 11. klases un 
12. klases skolniece K. Lisecka. Lai meite-
nēm veicas!

Sveču dienas izstāde
2. februārī skolā bija apskatāma Sveču 

dienas izstāde, kurā savu dalību pieteica 42 
skolēni ar savām sveču kompozīcijām. Tās 
bija interesantas un radošas. Arī nosauku-
mus savām kompozīcijām skolēni bija iz-
domājuši radoši – Kristālkodols, Paradīze, 
Ledus sveces, Meža lukturis, Labrīt!, Pērles 
sniegā, Eņģelis pavasarī u.c. Turklāt īpašu 
darbu sveču kompozīciju veidošanā ieguldī-
ja 1. – 3. klašu kolektīvi. Savas prasmes sveču 
liešanā varēja izmēģināt arī 6. – 7. klašu sko-
lēni sveču liešanas darbnīcā. Paldies!

100 dienas skolā
5. februārī 1. klases svinēja savas 100 

dienas skolā. Šis jaukais pasākums pirmo 
klašu audzēkņiem notiek nu jau vairākus 
gadus. Mazajiem bērniem 100 dienas šķiet 
ļoti daudz. Bērni aizpilda īpašas darba lapas, 
atbild uz dažādiem jautājumiem par skolas 

dzīvi, saņem apsveikumus un savus pirmos 
svarīgos sertifi kātus, ko sarūpē Skolēnu sa-
eimas pārstāvji un skolas administrācija. 
Viņus apciemo arī 2. klašu audzēkņi, kuri 
sagatavo priekšnesumus un apsveikumus.

Spagetti torņu būvēšanas 
konkurss

8. februārī skolā tika organizēts "Spa-
getti torņu" būvēšanas konkurss 8. – 9. kla-
sēm. Pasākumu koordinēja sk. L. Blumbeka: 
"Spageti tornis – tas bija vārdu salikums, kas 
8. un 9. klašu skolēnu prātus nodarbināja jau 
nedēļu pirms 8. februāra. Tika pirkti maka-
roni, līme un lauzīta galva, kā labāk būvēt 
savas komandas torni.

8. februārī tas tika realizēts. Komandā 
startēja trīs skolēni. Šoreiz sacensībās pieda-
lījās ne tikai mūsu skolas audzēkņi, bet arī 
Rites pamatskolas devīto klašu audzēkņi. 
Kopskaitā piedalījās 14 komandas.

Darbs pie torņu būvēšanas bija aizrau-
jošs. Skolēnu acīs dzirkstīja sacensību gars 
un aizrautība. Izvērtējot padarīto, labākie 
rezultāti ir:

1. vieta un augstākais tornis – Jurim, 
Sandim un Artūram;

1. vieta un mākslinieciski interesants ri-
sinājums Paulai, Tīnai un Dagnijai;

2. vieta un visskaistākais tornis meite-
nēm no Rites pamatskolas – Egijai, Elīnai un 
Veronikai;

2. vieta slepeni tapušam tornim, kuru 
autori bija Vīgants un Rodrigo;

3. vieta Rites pamatskolas komandai, 
kurai tapa tornis "Lakta" (autori – Mairis, 
Jānis un Rolands);

3. vieta "Senlatviešu tornim" (autores – 
Inese, Sindija un Betija);

3. vieta tornim "Jolka" (autores – Kate, 
Anita, Delfi ja).

Paldies visiem skolēniem, kas piedalījās 
konkursā, un vecākiem, kas fi nansiāli at-
balstīja!

Pagājušajā gadā būvējām spageti tiltus, 
šogad torņus. Ko būvēsim nākošajā mācību 
gadā? Līdz nākošajam konkursam laiks do-
māt!"

Žūrijas pienākumus veica sk. N. Dirda, 
S. Ratiņa un R. Orups.

Ēnu diena 2016
10. februārī norisinājās Ēnu diena 2016. 

Jau vairākus gadus Ēnu dienā piedalās arī 
11. – 12. klašu audzēkņi. Ir bijuši gadi, kad 
ēnot devās arī 9. – 10. klašu jaunieši. Jau-
nieši apmeklēja viņus interesējošo profesiju 
pārstāvjus, viņu darba vietas un iestādes. 
Skolēni ir gandarīti par šo iespēju un par 
savu veikumu sagatavo prezentācijas, kurās 
izklāsta plusus un mīnusus Ēnu dienā redzē-
tajā, saprastajā un piedzīvotajā.

Skolas olimpiādes
*Ķīmijā: 1. vieta – A. Kovrigo, S. Aldi-

ņam, E. A. Skrūzmanim; 2. vieta – A. Ger-
manei, A. Ļahtiņinai, A. Līcim; 3. vieta – A. 

Viesītes vidusskolā
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Maculevičam; atzinība – A. Cišam.
*Angļu valodā: 1. vieta – K. Ratniekam, 

M. K. Kāršeniecei, D. Oļševskim; 2. vieta – 
Z. Zaļakmenei, M. Jaškovam, V. Grodam; 3. 
vieta – K. Griškēnam, J. Čerņauskim.

*Matemātikā: 1. vieta – K. Murānam, 
Z. Zaļakmenei, A. Heislerei, A. Kovrigo, A. 
Līcim, J. Berģim, J. Milaknim; 2. vieta – B. 
Dārziņai, I. Aldiņai, A. Ļahtiņinai, E. A. 
Skrūzmanim, V. Grodam; 3. vieta – K. Rat-
niekam, A. Heislerei, I. Milaknei; atzinība – 
E. Ritelim, D. Kivleniekam, A. Kalniņai.

Jēkabpils pilsētas un 
Jēkabpils novadu apvienības 

olimpiādes
*4. kl. latviešu valodā: 3. vieta – R. Dai-

bem (sk. B. Masuleviča); atzinība – S. Betke-

rei (sk. A. Prokofj eva).
*4. kl. matemātikā: 3. vieta – P. Eglītei 

(sk. A. Prokofj eva).
*5. kl. latviešu valodā: 3. vieta – B. Dārzi-

ņai; atzinība – S. Bindemanei (sk. M. Lejiņa).
*Matemātikā (vsk.): 2. vieta – A. Līcim, 

A. Kalniņai; 3. vieta – J. Berģim (sk. I. Mar-
tuženoka).

*Fizikā: 2. vieta – S. Aldiņam, atzinī-
ba – J. Skutelim; 2. vieta – A. Līcim (sk. L. 
Blumbeka).

*Krievu valodā: 3. vieta – E. Rijniecei 
(sk. I. Dābola).

*Ekonomikā: 1. vieta – J. Berģim; 3. vieta – 
A. Līcim, E. A. Skrūzmanim (sk. J. Skutelis).

*Angļu valodā: 3. vieta – Z. Zaļakmenei, 
K. Griškēnam; atzinība – M. K. Kāršeniecei 
(sk. M. Kivleniece).

*Ķīmijā: 2. vieta – A. Kalniņai; 3. vieta – 
E. A. Skrūzmanim; atzinība – A. Līcim (sk. 
S. Berģe).

*Fizikā: 1.vieta – A. Līcim, S. Aldiņam, 
A. Kovrigo; E. A. Skrūzmanim, J. Skutelim, 
A. Ļahtiņinai; 3. vieta A. Kalniņai; atzinība – 
V. Elperam (sk. L. Blumbeka).

17. februārī Zasā notika Starpnova-
du (8 kolektīvu) 5. – 7. klašu tautas deju 
kolektīvu sadancis "Pie mazā pērtiķēna", 
kurā piedalījās arī skolas kolektīvs "Augš-
zemīte" (vad. Andris un Mārīte Kivlenie-
ki). Pasākuma gaitā norisinājās sporta 
spēles, kurās mūsu skolas kolektīvs izcīnī-
ja 1. vietu. Apsveicam!

Materiālu apkopoja un sagatavoja 
direktora vietniece audzināšanas darbā 

S. Ratiņa.

8. februārī Rites pamatskolas 8. un 9. 
klašu skolēnu trīs komandas trīs dalībnie-
ku sastāvā viesojās pie kaimiņiem – Viesītes 
vidusskolā, kur norisinājās makaronu torņu 
būvēšanas konkurss, izmantojot spageti ma-
karonus. Skolēni iejutās būvinženieru profe-
sijā un risināja inženiertehniskas problēmas – 
kā uzbūvēt izturīgu, estētiski skaistu tor-
ni, izmantojot spageti makaronus un karsto 
līmi. Makaronu torņus dalībnieki būvēja uz 
vietas. Divu stundu laikā jāuzbūvē pēc iespē-
jas augstāks tornis, turklāt tornim jānotur 
plastmasas glāze, kurā ieliets 200 ml ūdens.

Šādā konkursā Rites pamatskolas skolēni 
piedalījās pirmo reizi. Jāatzīst, ka darba gai-
tā skolēni guva daudz jaunu atziņu, iemaņu, 
apguva fi zikas likumus, kurus pārzinot var 
uzbūvēt izturīgu torni. Jā, spageti makaroni 
ir trausli, bet pareizi salipināti kopā pārsteidz 
ar izturību!

"Simtiem spageti makaronu netika iz-
vārīti, bet gan pārtapa torņos," tā pasākumu 
raksturo skolotājs Roberts Orups.

No Rites pamatskolas torņus būvēja trīs 
komandas ar torņu nosaukumiem – "Lakta" 
(Rolands Kampe, Jānis Gaidžuns, Mairis Jan-
cukovičs) – trešā vieta, "Improvizācija" (Elīna 
Liepiņa, Egija Zandberga, Veronika Geroi-
mova) – otrā vieta un "Zirnekļu tīkls" (Ho-
rens Romanovs, Dagnija Jase, Sanita Briede) – 
ceturtā vieta.

Torņi tapa visdažādākie. Gala rezultāts 
diezgan neprognozējams, jo torņa veidošanas 
process radošs. Interesanti bija tas, ka torņu 
nosaukumi tapa darba beigās, izvērtējot dar-
ba procesu un rezultātu. Izveidojušās asoci-
ācijas pārtapa torņu nosaukumos.

Savukārt noslēgumā žūrija trīs cilvēku 

sastāvā: skolotāji Sarmīte Ratiņa, Roberts 
Orups, Natālija Dirda vērtēja torņus pēc kri-
tērijiem: torņa augstums, torņa izturība – jā-
notur plastmasas glāze, kurā ir 200 ml ūdens 
(visi torņi veiksmīgi tika galā ar šo uzdevu-
mu), torņa inženiertehniskais risinājums, 
dizains.

Cik lielu slodzi patiesībā spēj izturēt labā-
kais tornis, nenoteicām, jo tas nebija konkur-
sa mērķis, kaut gan daudzi jau bija izmēģinā-
juši uzlikt vismaz vienu pilnu spageti paciņu 
(500 g), torņi nesabruka.

Interesanti bija vērot katras grupas vei-
kumu. Man īpaši liels prieks par mūsu skolas 
skolēniem, kuri parādīja ļoti labas sadarbības 
prasmes, guva pieredzi. Prata savu darbu no-
vērtēt, rast labāku tehnisko risinājumu torņa 
būvēšanai, gūt prieku, gandarījumu par pa-
veikto. Būt atjautīgiem. Liels paldies skolē-
niem, kuri atsaucās uz aicinājumu piedalīties 
konkursā!

Dalībnieku viedokļi par pasākumu: "Pa-
sākums bija interesants, man patika darbo-
ties komandā, vienīgais pietrūka laika. Prieks 
bija par iegūto 2. vietu šajā pasākumā. Nepa-
tika tas, ka apdedzinājām pirkstus, bet tas ir 
sīkums salīdzinājumā ar iegūtajām emoci-
jām," Elīna.

Veronika: "Pirmo reizi piedalījāmies tādā 
konkursā. Jāatzīst, ka sākumā bijām negatīvi 
noskaņotas, bet, kad sākām veidot savu torni, 
ātri "piešāvāmies" un bijām apmierinātas ar 
rezultātu."

Egija: "Tā kā mēs ko tādu veicām pirmo 
reizi, nebijām neko izmēģinājuši, pēc manām 
domām, mums viss ļoti labi iznāca. Esmu 
gandarīta par iegūto 2. vietu šajā konkursā. 
Varēja nedaudz iejusties arī Viesītes vidus-

skolā."
"Man sākumā negribējās neko darīt, bet, 

kad aizbraucām, tad bija interesanti. Es to ne-
kad nebiju darījis, tāpēc tas man bija kaut kas 
jauns. Man bija laba komanda. Laikā paspē-
jām uztaisīt torni un izsmieties," Mairis.

Paldies Viesītes vidusskolas fi zikas sko-
lotājai Līgai Blumbekai, direktoram Andrim 
Baldunčikam, direktora vietniecei audzinā-
šanas darbā Sarmītei Ratiņai un informātikas 
skolotājam Robertam Orupam par viesmīlī-
go uzņemšanu!

Rites pamatskolas skolotāja N. Dirda
R. Orupa foto

Makaronu torņu būvēšanas konkursā

Saimniecības preču veikalā Viesītē – jauns preču pievedums!
PLAŠĀ IZVĒLĒ ZIEDU UN DĀRZEŅU SĒKLAS.
AUGSNE, KŪDRA, MINERĀLMĒSLI.
PLĒVE.
BIOHUMUSS.
STIHL ZĀĢI UN TO PIEDERUMI.

166

Gaidīsim Jūs veikalā Viesītē, Brīvības ielā 1!
Darba laiks darba dienās 8:00 – 17:00, 

sestdien 8:00 – 16:00.
Tālr.: 26624390.
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10. februārī Rites pamatskolas 8. un 9. 
klašu skolēni projektu nedēļas ietvaros devās 
izzinošā mācību ekskursijā uz Viesīti. Inte-
resanti, ka tā sakrita ar Latvijas Ēnu dienu, 
kurā skolēni var sekot sava izvēlētā profesi-
jas pārstāvja darba gaitām dienas garumā. 
Skolēni apmeklēja kokapstrādes darbnīcas 
pie galdniecības meistariem J. Fišera un 
J. Prikaša. J. Fišera darbnīcā mēs tikām laip-
ni sagaidīti, un sagaidītāju pulkā bija arī viņu 
kaķenīte Mīce. J. Fišers jokoja, ka pie viņiem 
kā katrā kārtīgā iestādē ir savs peļu junkurs. 
Lai zināšanas nebūtu tikai teorētiskas, meis-
tars praktiski parādīja visu garo ceļu, kā no 
koka latas var izgatavot koka rāmi. Aplūkojot 
kokapstrādes darba galdus un darba rīkus, 
secinājām, ka tehnoloģiju attīstība notikusi 
arī šajā jomā, jo pat ēvele tiek darbināta ar 
elektrību un nav jālieto fi zisks spēks, lai ar to 
strādātu. Koka ceļš līdz konkrētam priekšme-
tam ir garš un laikietilpīgs. Uzdotie jautājumi 
vedināja domāt, ka arī ļoti interesants. Viena 
no svarīgākajām rakstura īpašībām šajā ama-
tā ir pacietība un precizitāte. Tātad galvenie 
mācību priekšmeti ir matemātika un rasēša-
na. Liela interese bija arī par kokgrebumiem, 
ko mūsdienās veiksmīgi izdara mašīnas, kas 
savienotas ar datoru. Atliek ievadīt zīmējumu 
un mērus datorā, un speciāla mašīna to pa-
veiks cilvēka vietā. Darbs, kā uzsvēra meistars 
J. Fišers, ir arī ļoti bīstams, tāpēc vienmēr un 
visur maksimāli jāievēro visi drošības notei-
kumi. Ekskursija šajā galdniecības darbnīcā 
tiešām bija izsmeļoša un vērtīga, jo uzzinājām 
daudz jauna. "Visvairāk mani pārsteidza, ka 
materiāls jāžāvē tik ilgi – priede līdz 3 gadiem, 
bet osis un ozols pat līdz 5 un vairāk gadiem," 

sacīja Niks. Galvenā atziņa, ko uzsvēra meis-
tars: "Lai labi strādātu, vajag trīs komponen-
tes: pirmkārt – materiāls, otrkārt – meistars 
un treškārt – darba rīki." 

Atvadoties tikām apdāvināti ne tikai ar 
zināšanām, bet arī ar dažiem materiāliem, 
kurus puiši varēs pabeigt kādā mājturības 
stundā, par ko priecājās sk. I. Vavere. Sakām 
lielu, lielu paldies meistaram J. Fišeram par 
izsmeļošo informāciju un viņa darba ēnoša-
nu.

Nākamā pietura projekta "Mežs" ietvaros 
bija Viesītes kokaudzētava, Miezīša zemnie-
ku saimniecība "Kaupres". Skaistā norāde, 
kas jau laikus bija pamanāma, neļāva mums 
aizbraukt nepareizā virzienā. Mūs sagaidīja 
saimnieka tēvs, kurš šajā vietā nostrādājis 30 
gadus. Sākumā pavērās lieli lauki, kas piesē-

ti ļoti maziem stādiņiem. Šajā stādaudzētavā 
pārsvarā audzē parasto egli, priedi, bērzu un 
melnalksni. Dominējošā ir egle. Ieejot siltum-
nīcā, bija jābrīnās par niecīgajiem priežu un 
egļu stādiņiem, kuri tur auguši jau divus ga-
dus. Lai iegūtu stādiņu, ko var dēstīt, jāgaida 
4 gadi. Mairis un Jānis ilgi brīnījās: "Par vienu 
stādiņu, kas audzis veselus 4 gadus, var iegūt 
tikai 12 eiro centus. Vai tāds darbs vispār at-
maksājas? Tak jālaista, jāravē, vēl jānovāc un 
jāsašķiro?" Abi puiši vēl ilgi bija neizpratnē. 
Stādiņi jāsargā ne tikai no saules, kas var ap-
dedzināt, un no lietus pārmērīgā mitruma, 
bet arī no stirnām un citiem meža dzīvnie-
kiem. Viena no lietām, ko saprata skolēni, ka 
šādu darbu var darīt cilvēki ar ļoti lielu mīles-
tību pret savu darbu un dabu kopumā.

Skolotāja V. Liepiņa

Mācību ekskursija

Janvāris. Saulains un burvīgs kā pasakā. 
Beidzot izbaudīti arī sniega prieki.

26. janvāra rīts arī PII "Zīlīte" ir atnesis 
priecīgu satraukumu. Ir sagaidīta nu jau otrā 
Teātra diena, kurā savu izrādi "Nekur nav tik 
labi mājās!" prezentēja "Rūķīšu" grupa. Arī 
šoreiz uz izrādi visi tās apmeklētāji, gan lieli, 
gan mazi, devās ar gardumu biļetes iegādei. 
Par iegūto vietu izrādes skatīšanai katrs ie-
guva smaidīgas sejas zīmodziņu uz rokas, kas 
vēl visas dienas garumā atgādināja par Lauku 
pelīšu ceļojumu uz pilsētu. Esmu pārliecinā-
ta, ka bērni atkal un atkal varēja domās at-
griezties pie Pelīšu piedzīvojumiem izrādē – 
kā tās no pastnieces Žagatas bija saņēmušas 
telegrammu, kā devās savas radinieces Žur-
kas limuzīnā uz pilsētu, kas atgadījās uz liel-
ceļa, kad Žurka neievēroja ceļu satiksmes no-
teikumus. Atcerēties, cik sašutuši par Žurkas 
neuzmanību uz ceļa bija citi ceļu satiksmes 
dalībnieki – Ezis un Kurmja kungs. Kā arī pie 
jautrā koncerta, kuru Lauku pelītes kā dāva-
nu sniedza savai māsīcai Pilsētas pelei dzim-
šanas dienā un kurā varēja piedalīties ikviens 
izrādes apmeklētājs, par ko saņēma cienasti-
ņu no Pilsētas peles.

Izrādes tēlos (aiz aizslietņa) bija iejutu-

šies "Rūķīšu" grupas bērni, kuriem nenokavēt 
savu "iznācienu" uz skatuves palīdzēja auk-
līte Anastasija. Bet teicēju lomās bija iejutu-
šās skolotājas Ināra un Liliana. Domāju, ka 
grūtākais uzdevums šajā izrādē bija jāpaveic 
pašiem bērniem. Tas, manuprāt, bērniem bija 
arī izzinošs un interesants process par to, kā 
notiek teātra iestudēšana un cik lielu darbu 

un pacietību prasa pat tāda maza izrādīte 
piecpadsmit minūšu garumā.

Paldies "Rūķīšu" grupas bērniem, skolo-
tājām Inārai un Lilianai un auklītei Anastasi-
jai par ieguldīto darbu izrādes tapšanā!

Vadītājas vietniece izglītības jomā 
D. Medne

Autores foto

OTRĀ TEĀTRA DIENA PII "ZĪLĪTE"
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16. februārī Rites Tautas nama zāli pie-
pildīja skolēni, kuri bija ieradušies uz Lat-
vijas Barikāžu atceres dienai veltīto ierin-
das skati. Lai arī pasākums notika gandrīz 
mēnesi vēlāk nekā ofi ciāli piemin barikāžu 
aizstāvju drosmi un pašaizliedzību, tas 
netraucēja visu sirdīs valdīt satraukumam 
un cīņas sparam. Kā katru gadu, ceļojo-
šos kausus savā īpašumā vēlējās iegūt kat-
ra klase. Šogad žūrijas pārstāvji – Viesītes 
novada pašvaldības policijas inspektors 
J. Pučinskis, Jaunsargu instruktors vecā-
kais zemessargs M. Umbraško un Rites 
pamatskolas mūzikas skolotāja I. Davidāne 
– vērīgi lūkojās, lai objektīvi tiktu izvērtēts 
katrs sniegums. Pēc ziņojuma nodošanas 
un klašu komandieru izlozes sākās cīņa par 
lielo un mazo kausu, kā arī labāko koman-
dieru noskaidrošana. Katrai klasei, kas aiz 
durvīm gatavojās, savu audzinātāju iedroši-
nātiem, nācās tikt galā ar lielo satraukumu. 
Mazā kausa izcīņā risinājās duelis starp 3. 
un 5. klasi. Rezultātā pārāka izrādījās au-
dzinātājas S. Tučas 3. klase, kura ieguva 107 
punktus un mazo kausu. 5. klase (audz. N. 
Dirda) sasniedza 94 punktu atzīmi. Lielā 
kausa izcīņā starp vecāko klašu skolēniem 
3. vieta un 95 punkti 6. klases kolektīvam 
(audz. I. Vavere). Iegūtais 101 punkts 9. kla-
si ierindoja 2. vietā (audz. D. Černauska). 
Lielo kausu ar rezultātu – 104 punkti – savā 
īpašumā uz gadu ieguva 8. klase un audzi-
nātāja I. Vavere. Šā gada komandieru cīņa 
izvērsās gana spraiga. Kā liecina rezultāti, 
komandierus vienu no otra šķīra tikai viens 
vai divi punkti. Mazā kausa izcīņas labākā 
komandiere jau otro gadu pēc kārtas bija S. 
Strumska. Lielā kausa izcīņā šo titulu ieguva 
9. klases skolniece E. Liepiņa. Jāatzīmē arī 

pārējie komandieri, kuri ļoti daudz no sevis 
ieguldīja kopējā darbā ar klasi: 5. klasē – 
A. Jermakova, 6. klasē – Ž. Staltmane, 8. 
klasē – A. Briede. Liels nopelns skolēnu sa-
sniegumos ir arī visām audzinātājām, kuras 
atrada ne vienu vien stundu, lai, kopīgi, vei-
cot un analizējot darbu, dotos panākumu 
virzienā. Direktore I. Maševska bija patīka-
mi pārsteigta par labo sniegumu: "Soļoša-
nas līmenis katru gadu uzlabojas, un katra 
klase spēja pārsteigt ar kaut kādu jaunu un 
savādāku ierindas mācības elementu iesais-
ti soļojumā." Savukārt Viesītes novada paš-
valdības policijas inspektors J. Pučinskis 
bilda arī kādu skarbāku vārdu un aicināja 
vēl vairāk pārdomāt "savas artavas" došanu 
kopīgā mērķa sasniegšanā. Liels paldies Ri-
tes Tautas nama vadītājai A. Guoģei, kura 
svētku dienā noformēja skaistu zāli un ik-

dienā nevienam neatteica nākt un mēģināt 
soļošanu pat vairāku stundu garumā. Pa-
teicamies tiem skolēnu vecākiem, kuri iera-
dās ierindas skatē atbalstīt savus bērnus un 
būt par iedrošinājumu šajā svarīgajā dienā. 
Vecāku atbalsts ir viens no svarīgākajiem 
aspektiem bērnu sasniegumiem sabiedrībā. 
Lai arī pasākumi nāk un iet, mums tomēr 
der atcerēties, ka ne jau datumam, kurā mēs 
tos atzīmējam, ir nozīme, bet gan tam, ar ko 
mūsu sirdis piepildītas ikdienā. Ļoti ceram, 
ka tā ir bērnu pateicība par drosmi ikvie-
nam cilvēkam, kas 25 gadus atpakaļ, spītē-
jot bailēm, bija mūsu neatkarīgās Latvijas 
aizstāvji. Centīsimies to visu atcerēties un, 
darot savu darbu pēc labākās sirdsapziņas, 
godināsim savas valsts un cilvēku pagātni, 
to gadu spraigos notikumus!

Skolotāja V. Liepiņa

Atcerēties, darīt un godināt

11. februārī PII "Zīlīte" bērni piedzīvoja vēl nebijušu notikumu. 
Gan lielus, gan mazus pie sevis ciemos aicināja mūzikas skolotāja 
Aina, kura kā vecmāmiņa ne tikai savai mazmeitiņai, bet šoreiz vi-
siem bērniem stāstīja pasakas.

Lielie pasaku klausītāji ērti iekārtojās uz mīkstajiem spilventi-
ņiem un uzmanīgi klausījās. Pasaku pasaulē savus klausītājus vec-
māmiņa ieveda ar skaistu dziesmu, bet pēc tam sāka ritināt savu 
pasaku kamolīti. Šoreiz tas bija īpašs, jo ļāva bērniem nokļūt skaņu 
pasaku pasaulē. Mazo grupu bērni aktīvi darbojās līdzi pasakas "Ve-
cīša cimdiņš" varoņiem, bet lielāko grupu bērni sekoja Vinnija Pūka 
drauga Tīģera piedzīvojumiem. Klausoties vecmāmiņas lasītajās 
pasakās, bērni, izmantojot dažādus mūzikas instrumentus, sadzīves 
priekšmetus, mēģināja radīt atbilstošas skaņas, kas pašiem likās ļoti 
interesanti un aizraujoši.

Tāpat kā Tīģeris arī bērni vēl nekad nebija dzirdējuši tik daudz 
skaņu sev apkārt vienā dienā. Ir aizraujoši ieklausīties dažādās ska-
ņās, kā arī pašiem tās radīt! Ieklausies arī tu!

E. Štāka

Skaņu pasaku pasaulē...

"Sevis izzināšana un praktiskas receptes veselīgai dzīvošanai". 
Bioenerģētiķe Melita Svilpe, Kosmozofi jas institūta pasniedzēja, bioenerģētiskās masāžas speciāliste, Reiki meistare, 

viesosies Elkšņos 19. martā. Tikšanās Atmiņu istabā plkst. 12.00
Visi laipni aicināti! Maksa par lekciju – 2 EUR.
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Volejbols
Volejbolā šobrīd norisinās Latvijas Jaunat-

nes čempionāta spēles dažādās vecuma grupās. 
Šajā mācību gadā Latvijas Jaunatnes čempionā-
tā Viesītes Sporta skolu pārstāv piecas koman-
das: U–19 meitenes (1997. – 98. dz. g.), U–17 
zēni (1999. dz. g. un jaunāki), U–16 meitenes, 
U–16 zēni (2000. dz. g. un jaunāki) un U–13 
zēni (2003. dz. g. un jaunāki).

Pirmie divas spēles 2. līgā aizvadīja U–17 
zēni (treneris Jānis Kokins) 9. janvārī Rīgā. 
Spēlē ar Rīgas VS komandu Viesītes Sporta sko-
las audzēkņi izrādījās stiprāki un uzvarēja (3:0). 
Otrajā spēlē pārāka bija Viļakas SS komanda 
(0:3). 27. februārī otrā sabraukuma spēlē puiši 
laukumā tiksies ar Kuldīgas NSS komandu un 
28. februārī cīnīsies par 6. – 9. vietu turnīrā.

15. un 16. janvārī Platonē 3. līgas spēles aiz-
vadīja U–19 meitenes (treneris Gints Treinis). 
Meitenēm trīs uzvaras trijās spēlēs – ar Liepājas 
SSS komandu (3:0), ar Jelgavas NSC komandu 
(3:1) un ar Smiltenes BJSS komandu (3:2).

13. februārī 2. sabraukuma spēles meitenes 
aizvadījušas ne tik veiksmīgi! Zaudējumi spēlēs 
ar Rīgas VS komandu (1:3) un ar Ropažu SC 
komandu (0:3). Vēl priekšā 3. sabraukuma spē-
les 12. martā. Meiteņu pretinieces laukumā būs 
Aizkraukles NSS un Madonas BJSS komandas.

17. janvārī Ropažos 2. līgas pirmā sabrau-
kuma spēles aizvadīja U–16 meitenes (treneres 
Olita Treine un Iveta Aišpure). Meitenēm šī 
diena izvērsās veiksmīga, par ko liecina spēļu 
rezultāti. Spēlēs ar Ropažu SC un Talsu NSS ko-
mandām izcīnītas uzvaras – 3:0 un 3:2.

6. un 7. februārī Platonē izspēlētas trīs spē-
les: ar Balvu SS komandu uzvara (3:0), ar Rīgas 
VS komandu zaudējums (0:3) un ar Jelgavas SC 
uzvara (3:1). Šī brīža kopvērtējuma tabulā mei-
tenēm ir 9 punkti un 2. vieta 2. līgā. Vēl meite-
nēm 27. februārī jāizspēlē divas 3. sabraukuma 
spēles (ar Liepājas SSS un Ozolnieku koman-
dām).

13. – 14. februārī Jelgavā divas 2. līgas spē-
les aizvadīja U–16 zēni (treneres Olita Treine 
un Iveta Aišpure). Viesītes SS komanda bija 
pārāka gan par Jelgavas NSC, gan Liepājas SSS 
komandām (3:0 abās spēlēs). 2. sabraukuma 
spēles puišiem notiks 5. un 6. martā, kad tiksies 
ar Cēsu PSS, Liepājas SSS un Talsu NSS/Dunda-
ga komandām.

Jaunākajiem, U–13 zēniem (trenere Olita 
Treine), pirmās spēles paredzētas 27. februārī.

Lai veiksmīgi turpmākie starti mūsu au-
dzēkņiem Latvijas Jaunatnes čempionātā!

Futbols
6. februārī Bērzgalē un 7. februārī Maltā 

notika Latvijas čempionāta Latgales zonas spē-
les telpu futbolā U–13 (2003. dz. g.) grupai. Spē-
lētāji bija sadalīti divās apakšgrupās. Mūsu puiši 
spēlēja B apakšgrupā un izspēlēja trīs spēles. 
Pirmajā spēlē piedzīvots zaudējums pret Rēzek-
nes FA–1 komandu (1:2). Otrajā spēlē uzvara 
pār Jēkabpils SS komandu (3:2) un trešajā – pār 
Rēzeknes NBJSS (Kaunata) (3:1). Tātad – 2. vie-
ta B apakšgrupā.

7. februārī Maltā tika izspēlētas čempionā-

ta spēles par 1. – 8. vietu. Viesītieši pirmo spēli 
aizvadīja pret Rēzeknes NBJSS un izcīnīja uz-
varu ar 2:1. Otrajā spēlē pret Rēzeknes NBJSS 
(Malta) sāpīgs zaudējums (1:2), jo vēl minūti 
līdz spēles beigu signālam mūsējie bija vadībā 
(1:0). Spēlē par 3. vietu diemžēl zaudējums Rē-
zeknes FA–1 komandai (0:4). Kopvērtējumā – 
4. vieta Latgales Jaunatnes telpu futbola čempio-
nātā U–13 grupā.

13. un 14. februārī Jēkabpils 3. vidusskolā 
notika Latvijas čempionāta Latgales zonas spē-
les telpu futbolā U–12 (2004. dz. g.) grupai. Pui-
ši savā apakšgrupā izcīnīja vienu uzvaru, ar 3:1 
pārspējot "Saules Puikas" komandu, un zaudēja 
divās spēlēs – ar Preiļu NBJSS (0:1), ar Rēzeknes 
FA–2005 (0:2).

Otrajā dienā neizšķirts spēlē ar Līvānu BJSS 
(1:1), uzvara pār "Saules Puikas" komandu (3:1) 
un zaudējums Jēkabpils SS komandai (1:2). 
Kopvērtējumā iegūta 6. vieta.

Latvijas čempionāta Latgales zonas spēles 
telpu futbolā U–10 (2006. dz. g.) grupā notiks 
20. un 21. februārī Preiļos, bet 27. un 28. feb-
ruārī Jēkabpilī U–11 (2005. dz. g.) grupai. Tu-
rēsim īkšķus!

Vieglatlētika
22. janvārī Jēkabpilī tika aizvadīts Draudzī-

bas kausa sacensību 2. posms. U–12 (2005. – 
2006. dz. g.) grupā 1 kg pildbumbas mešanā 1. 
vietu izcīnīja Nauris Mitenieks (11.40 m). Ļoti 
labi startēja arī Mareks Jaudzems, kurš, būdams 
divus gadus jaunāks par sāncenšiem, spēja iz-
cīnīt 4. vietu 1000 m skrējienā (4:33.5 min.). 
U–14 (2003. – 2004. dz. g.) grupā Kristers Bruz-
gulis izcīnīja 1. vietu tāllēkšanā (4.12 m), 2. vietu 
2 kg pildbumbas mešanā (11.50 m) un 60 m/
barjerskrējienā palika ceturtais. Šajās sacensībās 
startēja vienpadsmit Viesītes Sporta skolas au-
dzēkņi.

27. janvārī Jēkabpilī notika Latgales zo-
nas atlases sacensības U–14 grupai uz Latvijas 
Čempionātu.

Veiksmīgi starti izdevās Kristeram Bruz-
gulim, kurš, izcīnot 4. vietu tāllēkšanā (4.41 m) 
un 8. vietu 60 m/barjerskrējienā (11.30 s), abās 
disciplīnās ieguva tiesības startēt Latvijas čem-
pionātā.

Tikai nedaudz līdz LČ pietrūka Lainei 
Odziļevičai no Ābeļiem, kura palika septītā tāl-
lēkšanā (4.07 m). Vēl Laine startēja 60 m skrējie-
nā un ar rezultātu 9.48 s palika 12. vietā. Vitnijai 
Krodziniecei 10. vieta 60 m skrējienā (9.27 s) un 
18. vieta tāllēkšanā (3.54 m). Beātei Dārziņai 11. 
vieta 1000 m skrējienā (4:16.44 min.). Sanitai 
Bindemanei 15. vieta 2 kg lodes grūšanā (6.56 
m). Alekss Čelnovs bija četrpadsmitais lodes 
grūšanā (3 kg – 6.27 m). Imants Kokorevičs 
ierindojās 15. vietā tāllēkšanā (3.61 m) un 21. 
vietā 300 m skrējienā (59.90 s).

3. februārī Jēkabpils 3. vidusskolā norisi-
nājās Jēkabpils Sporta skolas atklātās sacensības 
U–16 grupai (2001. – 2002. dz. g.).

Visveiksmīgāk nostartēja Artūrs Kovrigo, 
kurš 1000 m skrējienā ar rezultātu 3:28.17 min. 
ierindojās 9. vietā. 3 kg lodes grūšanā 10. vietu 
izcīnīja Valērija Ruta Hartmane (8.93 m; Ābeļi). 

Aivitai Urķei – 18. vieta (6.99 m) un Samantai 
Vinciunei – 23. vieta (6.34 m). 60 m skrējienā 
Paulai Elīzai Vasiļjevai – 27. vieta (9.56 s), 31. 
vieta Laurai Nikolai Pinnei (9.72 s), 33. vieta – 
Samantai Vinciunei (10.15 s). 300 m skrējienā 
13. vieta Aivitai Urķei (51.78 s), Paulai Elīzai Va-
siļjevai 18. vieta (55.06 s) un 23. vieta Laurai Ni-
kolai Pinnei. 17. vieta 60 m/barjerskrējienā un 
14. vieta augstlēkšanā Vladislavam Pupelim. 11. 
vieta augstlēkšanā un 26. vieta tāllēkšanā Nau-
rim Mutulim. Lodes grūšanā 15. vieta Vīgan-
tam Endijam Elperam un 19. vieta Kristapam 
Moļam. Ārpus konkursa 60 m skrējienā (9.67 
s) un 1000 m skrējienā startēja Ludmila Sebeža 
(04:01.89 min.).

7. februārī Rīgas Sporta manēžā notika 
Latvijas čempionāts vieglatlētikā U–14 grupai. 
Tiesības startēt fi nālsacensībās varēja iegūt pie-
ci labākie dalībnieki katrā disciplīnā no katras 
zonas (no Kuldīgas, Jēkabpils, Limbažiem un 
Rīgas) un vēl 4 labākie pēc rezultāta (valsts mē-
rogā) katrā disciplīnā.

Šogad fi nālam kvalifi cēties izdevās tikai vie-
nam Viesītes Sporta skolas audzēknim – Kriste-
ram Bruzgulim.

Divdesmit divu sportistu konkurencē 
Kristers, uzrādot rezultātu 4.43 m (personīgais 
rekords), ierindojās 11. vietā tāllēkšanā un ar 
rezultātu 11.22 s bija divdesmitais (no 25 dalīb-
niekiem) 60 m barjerskriešanā.

9. februārī Jersikā tika aizvadīts Draudzī-
bas kausa sacensību 3. posms. U–12 grupā 1 kg 
pildbumbas mešanā 2. vietu izcīnīja Viktorija 
Bruzgule (10.10 m). Tikai nedaudz līdz godal-
gotai vietai Viktorijai pietrūka trīssoļlēkšanā no 
vietas. U–14 grupā Kristers Bruzgulis izcīnīja 
1. vietu trīssoļlēkšanā no vietas (6.73 m) un 2. 
vietu 2 kg pildbumbas mešanā (11.70 m). Arī 
šoreiz teicami startēja Mareks Jaudzems (2007. 
dz. g.). Gan 30 m skrējienā, gan 1000 m skrējie-
nā (4:10.3 min.) – 5. vieta.

Paldies audzēkņiem par startiem un vecā-
kiem par atbalstu!

Viesītes Sporta skolas direktora vietniece 
G. Klibiķe

VIESĪTES SPORTA SKOLAS ZIŅAS

22. janvārī Kristers Bruzgulis Draudzības 
kausa II posma sacensībās Jēkabpilī – 1. vieta 

tāllēkšanā.
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Februārī rubrikā "Viesītes jaunie var" turpinām iepazīstināt ar mūsu novada jauniešiem un viņu sasniegumiem. Šoreiz par sevi stāsta 
Roberts Strautnieks un Laura Dimitrijeva.

Roberts Strautnieks, 26 gadi, Rīga
1. Pastāsti, ar ko Tu šobrīd nodarbojies?
Esmu viens no dibinātājiem uzņēmumam 

"Bug Wooden Accessories" – veidojam koka 
aksesuārus. (Zīmols "Bug Wooden Accessories" 
ir koka aksesuāru ražotājs. Produkcijas klāstu 
veido koka tauriņi, aproču pogas, kaklasaites sa-
spraudes un matu rotas. Izmantojot cēlkoku naž-
fi nierus, tiek izgatavoti moderni koka aksesuāri, 
ko var valkāt gan ikdienā, gan svinīgos brīžos. 
Zīmola radošā komanda strādā ar mērķi popu-
larizēt koka aktualitāti mūsdienās un paplašināt 
koka pielietojumu modes aksesuāru industrijā.)

2. Kā Tu raksturotu ceļu, kurš bija jānoiet, 
lai nonāktu tur, kur esi šobrīd?

Atskatoties uz sākumu, visa šī ceļa pamatā 
ir bijis pacietīgs darbs un ticība saviem uzstādī-
tajiem mērķiem, kas ļāva soli pa solim virzīties 
uz priekšu.

3. Kādu izglītību esi ieguvis un vai tā ir ie-
tekmējusi Tavu profesionālo darbību?

Esmu absolvējis Rīgas Celtniecības kole-
džu, kur ieguvu gan būvtehniķa, gan mēbeļu 
restauratora izglītību. Iegūtā izglītība bija kā 
stingrs pamats, uzsākot pirmos soļus šajā no-
zarē, kur darbojos, jo biju ieguvis teorētiskas 
un praktiskas zināšanas par materiālu, ar kuru 
strādāju ikdienā.

4. Tavuprāt, kādi atslēgas vārdi raksturo 

Tavus panākumus?
Pirmkārt, tā ir komanda – darbojoties 

kopā, spējām papildināt viens otru. Vēl noteikti 
visa pamatā ir mērķtiecīgs darbs un mīlestība 
pret to, ko dari.

5. Vai bez pamatdarba Tev ir kādi hobiji 
vai aizraušanās?

Jau no bērna kājas lielu interesi ir izraisījusi 
mūzika. Brīvajā laikā interesējos par un ap šo 
mākslas lauciņu, kā arī ar domubied-
riem uzspēlējam savam 
priekam.

6. Kādi ir Tavi 
turpmākie plāni, mēr-
ķi? Vai plāno apstāties 
pie sasniegtā?

Lielos vilcienos plāni 
ir uzstādīti vismaz gadu uz priekšu. Turpināsim 
attīstīt produkcijas klāstu ar jauniem produk-
tiem un strādāt pie zīmola atpazīstamības ārpus 
Latvijas robežām.

7. Vai, Tavuprāt, ikvienam jaunietim te-
pat, Latvijā, ir iespēja realizēt savas idejas?

Es uzskatu, ka viss ir iespējams; tas atkarīgs 
no konkrētā cilvēka un viņa gribasspēka. Pēc 
personīgās pieredzes vērtējot, tas nav diez ko 
viegli, jo mūsu zīmola uzstādītais mērķis bija 
uzsākt dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uz-
ņēmumu, izmantojot tikai mūsu rīcībā esošos 

resursus – zināšanas, smagu darbu 
un tiešām minimālu sākuma kapitālu. 

Daudz palīdzēja ģimenes un draugu atbalsts. 
Bieža parādība jauno uzņēmēju vidū ir pado-
ties pie pirmajām grūtībām. Jābūt pacietīgiem, 
nevajag maldināt sevi ar zelta kalniem. Ikviens 
var realizēt savas idejas, tam ir pietiekami daudz 
piemēru arī tepat, Latvijā.

8. Ko Tev nozīmē Viesītes novads?
Tās ir manas mājas, ģimene un draugi.
9. Kāds būtu Tavs novēlējums vai ietei-

kums Viesītes jauniešiem?
Nebaidīties no darba, jebkāda pieredze 

nāks par labu un stiprinās personību.

Laura Dimitrijeva, 28 gadi, Rīga
1. Pastāsti, ar ko Tu šobrīd nodarbojies?
Pašlaik strādāju Vides aizsardzības un re-

ģionālās attīstības ministrijā par vecāko konsul-
tantu – projekta koordinatoru.

2. Kā Tu raksturotu ceļu, kurš bija jānoiet, 
lai nonāktu tur, kur esi šobrīd?

Tipisks Sēlijas lauku ceļš pavasarī.
3. Kādu izglītību esi ieguvusi un vai tā ir 

ietekmējusi Tavu profesionālo darbību?
Esmu ieguvusi maģistra grādu ģeomātikā 

ar inženiera kvalifi kāciju ģeodēzijā un kartogrā-
fi jā. Iegūtā izglītība vistiešākā veidā ietekmējusi 
iespēju iegūt konkrētu darba pieredzi – atseviš-
ķu priekšmetu apgūšana universitātē izrādījās 
izšķirošs priekšnosacījums, lai izturētu konkur-
su un iegūtu iespēju stažēties ārzemēs pēc studi-
jām. Lai gan mana profesionālā darbība šobrīd 
nav saistīta ar studiju priekšmetiem, tehniskās 
zināšanas ir ļoti noderīgas un nepieciešamas 
daudzos jautājumos.

4. Tavuprāt, kādi atslēgas vārdi raksturo 
Tavus panākumus?

Vārds "panākumi" noteikti ir par skaļu 
teikts, bet domāju, ka svarīgi būt mērķtiecīgam, 
neatlaidīgam un radošam!

5. Vai bez pamatdarba Tev ir kādi hobiji 
vai aizraušanās?

Mani lielākie hobiji ir ceļošana un kultūras 
baudīšana!

6. Kādi ir Tavi turpmākie plāni, mērķi? 
Vai plāno apstāties pie sasniegtā?

Turpināt ceļot. Stāvēt uz vietas būtu diezgan 
neinteresanti.

7. Vai, Tavuprāt, ikvienam jaunietim te-
pat, Latvijā, ir iespēja realizēt savas idejas?

Manuprāt, jā! Jauniešiem, kuri ir gatavi paši 
savas idejas arī īstenot, ne tikai par tām runāt, ir 
visas iespējas. Galvenais ir būt patiesi aizrautī-
gam par savu ideju, tas noteikti palīdzēs atrast 
gan domubiedrus, gan atbalstītājus. Iespējams, 
ka jauniešiem savas idejas īstenot ir vēl vienkār-
šāk nekā pieaugušajiem, jo jauniešiem piemīt 
"jaunības maksimālisms", kā nereti pietrūkst 
pieaugušajiem, jo viņi vairs netic tam, ka ir ie-
spējams kaut ko mainīt vai uzlabot. Jauniešiem 
vienmēr atļauts kļūdīties, lai mācītos, kas ir liela 
priekšrocība. Galvenais ir pašam būt gatavam 
"krist un celties" par savu ideju. Ja būs apņēmī-
ba un vēlme kaut nedaudz izdarīt ko lietderīgu 
sabiedrībai, tad viss izdosies. Uzskatu, ka ideju 
īstenošana Latvijā ir vienkāršākā, jo, nonākot 
citviet, jāpavada zināms laiks, lai iepazītu to, 
kā konkrētas lietas darbojas citā valstī, jāveido 
jauni kontakti, kas nepieciešami, lai idejas īste-
notu utml. Turklāt Latvijā valsts mērogā kaut 
ko sasniegt ir vienkāršāk nekā, piemēram, kādā 
Rietumeiropas valstī, jo iedzīvotāju skaits tur ir 
ievērojami lielāks, tādēļ arī lielāka konkurence, 
jo ideju īstenotāju ir daudz vairāk.

8. Ko Tev nozīmē Viesītes novads?
Viesīte man nozīmē bērnības un skolas 

gadu atmiņas ar mūzikas skolu pirmdienās, 
trešdienās un piektdienās, bet dejošanu – otr-

dienās un ceturtdienās. Tagad – vietu, kur at-
griezties un būt vienmēr gaidītai, aizmukt no 
lielpilsētas. Es noteikti lepojos ar vietu, no ku-
rienes nāku, un tās vērtībām!

9. Kāds būtu Tavs novēlējums vai ietei-
kums Viesītes jauniešiem?

Meklēt iespējas. Neapstāties nedz pie pir-
majiem sarežģījumiem, nedz arī otrajiem, treša-
jiem vai divdesmitajiem. Paturēt prātā, ka bieži 
vien nenotiek, kā plānots. Būt radošiem, apgūt 
svešvalodas, izvēlēties investēt resursus sevis 
izglītošanā un redzesloka paplašināšanā, nevis 
jauna telefona iegādē, atrast kādu sev tīkamu 
hobiju un visbeidzot – lasīt grāmatas!

Pierakstīja L. Liepiņa.
Foto no R. Strautnieka, L. Dimitrijevas 
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Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina – lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk. arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika 
un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTAS polisei. 
Samaksa par apskati tiek 
veikta pie inspektora.

Uzziņām tālrunis 
25639642 vai 
29127108, vai 

www.vtua.gov.lv

Viesītes Jauniešu dome sadarbībā ar 
Viesītes Kultūras pili un Viesītes novada 
pašvaldību izsludina pieteikšanos uz tre-
šo gadskārtējo jauno mūziķu un grupu 
konkursu HOMESICK, kas norisināsies š. 
g. 26. martā plkst. 17:00 Viesītes Kultūras 
pilī.

Neatkarīgi no tā, vai esi roka, poproka, 
folkroka, alternatīvās mūzikas, popmūzi-
kas vai citu mūzikas stilu izpildītājs – pie-
sakies un izaicini pats sevi! Šī ir lieliska 
iespēja attīstīt sevi, parādīt citiem, uz ko 
esi spējīgs, un, iespējams, arī izcīnīt kādu 

no balvām. Pirmās vietas ieguvējiem būs 
apmaksāta video klipa fi lmēšana, savu-
kārt otrās un trešās vietas ieguvēji saņems 
naudas balvas. Sīkāk par konkursa norises 
kārtību var izlasīt nolikumā: Jauno grupu 
konkurss NOLIKUMS 2016.

Šogad konkurss norisināsies divās kār-
tās. Pirmajā kārtā izpildītājiem jāiesūta 
savi dziesmu video, tos izvērtē kompetenta 
žūrija un nosaka, kuri 12 laimīgie nokļūs 
konkursa otrajā kārtā, kas norisināsies 26. 
martā Viesītes Kultūras pilī.

Lai pieteiktos konkursam, līdz 4. mar-

tam jāaizpilda pieteikuma anketa (https://
docs.google.com/forms) un jāiesūta vismaz 
vienas dziesmas video, kurā redzami visi 
grupas muzikanti. Video ir jābūt augšupie-
lādētam interneta vietnē: youtube.com

Konkursa aktivitātēm iespējams arī se-
kot sociālajos tīklos: https://www.facebook.
com/events/1736335596598183/ VAI htt-
ps://www.draugiem.lv/ev/18664435:78873/
jauno–grupu–konkurss–homesick–2016

Nepalaid garām iespēju! Tiekamies 
Viesītē – Sēlijas sirdī!

Viesītes Jauniešu dome

Izsludināts jau trešais jauno grupu konkurss HOMESICK 2016

Kopš 2015. gada septembra Viesītes 
pilsētā durvis ir vēris Jaunatnes iniciatīvu 
centrs (JIC). Pusgadu esam nostrādājuši 
bez nosaukuma, bet nu ir laiks sākt veidot 
savu identitāti, tāpēc aicinām ikvienu no-
vada iedzīvotāju – neturi ideju pie sevis, 
sūti to šurp!

JIC nosaukuma idejas var sūtīt elektro-
niski uz e-pastu: laura.liepina@viesite.lv 
vai pievienot komentāros centriņa face-
book lapā: https://www.facebook.com/
ViesitesJIC/ Labākās idejas autors saņems 
balvu.

Jāpiemin, ka kopš šī gada februāra mē-

neša darbu ir sākusi Jaunatnes iniciatīvu 
centra facebook lapa, kurā ir iespējams 
sekot līdzi informācijai par plānotajām ak-
tivitātēm, mūsu paveiktajiem darbiem, mē-
neša un nedēļas plāniem.

Viesītes novada pašvaldības Jaunatnes 
lietu speciāliste L. Liepiņa

Ideju konkurss Jaunatnes iniciatīvu centra nosaukumam

Janvāris Viesītes Jaunatnes iniciatīvu cen-
trā bija jaunu prasmju apgūšanas mēnesis, 
kura laikā jaunatnei bija iespēja apgūt daudz 
dažādu prasmju, kā arī pilnveidot savas sveš-
valodu iemaņas.

Visu mēnesi Viesītes Jaunatnes iniciatīvu 
centrā kopā mācījāmies apgūt dažādas frāzes 
piecās valodās. Iesākumā iemācījāmies pa-
matfrāzes katrā valodā, bet mēneša beigās bija 
iespēja apgūt garākus teikumus, kuri noteikti 
noderēs nākotnē. Lai svešvārdi neaizmirstos, 
tos arī februārī varēja atrast centra telpās.

Janvārī jaunatne apguva arī radošas iema-
ņas piekariņu no pērlītēm gatavošanā un mag-
nētu veidošanā. Šīs aktivitātes aizrāva ikvienu 
centra apmeklētāju. Paldies visiem, kuri pie-
dalījās radošo iemaņu pilnveidē. Darinājumi 
būs lieliskas dāvanas ne tikai viesiem, bet arī 
jauniešiem, kuri piedalīsies centrā rīkotajās sa-
censībās vai konkursos.

Jaunatnei patīkamākā aktivitāte bija calzo-
nes (uz pusēm pārlocītas picas) cepšana. Katrs 
apmeklētājs varēja pilnveidot savas gatavoša-
nas iemaņas. Jaunatnes iniciatīvu centrā ap-
meklētājiem ir iespēja dzert siltu tēju vai kakao.

Joprojām paralēli visām aktivitātēm jau-
natnei ir iespēja spēlēt dažādas spēles, zīmēt, 

līmēt, atpūsties un lietderīgi pavadīt laiku siltās 
telpās. Piecu mēnešu laikā Viesītes Jaunatnes 
iniciatīvu centru ir apmeklējuši vairāk nekā 
1200 apmeklētāji.

Februārī ikviens interesents tika aicināts 
apmeklēt Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centru, 
lai piedalītos mīlestības mēneša aktivitātēs – 

veidotu kolāžu "Ko es mīlu.." un gatavotu 
magnētus ar Viesītes novada logo, skatītos 
Valentīndienas fi lmu, nosūtītu Valentīndienas 
vēstuli saviem draugiem. Februārī Viesītes 
Jaunatnes iniciatīvu centrā viesojās psiholoģe 
Jautrīte Grunte ar lekciju par pozitīvo domā-
šanu.

Janvāris Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrā

Novads Pagasts Datums Laiks Datums Laiks Datums Laiks Vieta

Viesītes 
novads

Viesītes 18.03. 10:00 15.04. 10:00 13.05. 10:00 Viesīte, Smilšu 2

Saukas 18.03. 13:00 15.04. 13:00 13.05. 13:00 Lone, "Ritenis"

Elkšņu 21.03. 11:30 18.04. 11:30 16.05. 11:30 Elkšņi, "Pagastmāja"

Rites 21.03. 13:00 18.04. 13:00 16.05. 13:00 "Spodri"

Traktortehnikas apskates 2016. gadā
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Šogad mēs agri, 27. martā, svinēsim Jēzus 
Kristus augšāmcelšanās svētkus jeb Lieldie-
nas. Tāpēc arī Gavēņa jeb Kristus ciešanu 
piemiņas laiks sācies agri – 10. februārī ar 
Pelnu trešdienu. Kāpēc mēs katru gadu va-
ram piedzīvot šo laiku un gaidīt Lieldienas? 
Par Jēzu sacīts, ka "bērniņš auga un pieņē-
mās spēkā, tapa pilns gudrības". Jēzus nepa-
lika silītē, bet auga pretim savai sūtībai – "Es 
esmu pasaules gaisma; kas seko Man, tas pa-
tiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības 
gaisma." Mēs esam aicināti augt savā ticībā 
un mīlestībā iepretī Dievam un cilvēkiem.

Kad piedzimst bērns, mēs sagaidām, ka 
viņš augs. Parasti jaundzimušais tiek no-
svērts un nomērīts. Tas interesē radus un 
draugus. Vēlāk visi seko līdzi, kā bērns aug, 
attīstās. Kad sāka rāpot, kad staigāt, kad pa-
teica pirmo vārdu? Populāras mūsu dienās 
kļuvušas bērna attīstības dienasgrāmatas. 
Zēniem un meitenēm domātas, kur māmiņai 
(arī tētim) ierakstīt mazā sasniegumus. Paiet 
laiks, cilvēciņš dodas uz bērnudārzu, tad uz 
pamatskolu un tālāk. Top cilvēks. Kāds viņš 
ir? Kādi ir viņa sasniegumi? Protams, arī 
vēlāk cilvēki mums apkārt un mēs paši pie-
vēršam uzmanību ārējiem rādītājiem. Lieko 
svaru pamana un komentē, arī, ja kāds salīcis 
vai pieklibo, ievēro uzreiz. Liela vērība tiek 
veltīta izglītībai, mantiskajam stāvoklim, 
vietai sabiedrībā un, protams, ausis niez uz-
zināt kaut ko par privāto dzīvi. Bet kā ir ar 
mūsu iekšējo pasauli? Kas tur notiek? Kādas 
iekšējās stihijas mūs rausta un plosa? Kā es 
esmu sasniedzis vietu, kur esmu šobrīd? Var-
būt Dievs to sauktu par alkatību, varaskāri? 

Bet varbūt vienkārši esmu slinks un tāpēc 
esmu, kur esmu?

Jēzus daudz cieta. Viņu aprunāja, skau-
da, apmeloja, vajāja, daudzi gribēja sev kādu 
labumu no Viņa, nodeva un pameta, beigās 
mocīja un nogalināja. Jēzum ciešanas sa-
gādāja cilvēki, kuriem Viņš bija darījis tik 
daudz laba. Palūkosimies katrs uz savu sirdi. 
Palūkosimies uz savu dzīvi. Vai es nelieku 
kādam ciest? Kas mani vada no iekšpuses? 
Gaisma vai tumsa? Kristus vai kāds cits 
spēks? "Labs cilvēks no savas labās sirds krā-
juma izdod labu, un ļauns cilvēks no savas 
ļaunās sirds krājumiem izdod ļaunu. Jo no 
sirds pārpilnības mute runā." Tie nav vieg-
li jautājumi, un tā ir rūgtena patiesība. Mēs 
katrs zinām, cik grūti skatīties uz sevi vi-
deoierakstā vai klausīties savu balsi. Ir lietas, 
kuras cilvēks nevar izmainīt, un arī citi viņā, 
kamēr viņš nav redzējis un dzirdējis sevi no 
malas. Katram, kurš publiski uzstājas, ir jā-
saņemas un jānoskatās ieraksts ar sevi. Tas 
ļoti iedvesmo mainīties. Ielūkoties savā sirdī, 
atklāt savas rīcības slēptākos motīvus ir vēl 
grūtāk. Tāpēc mums vajadzīgs atbalsts un 
palīdzība. Gavēņa laikā īpaši esam mudināti 
izrunāties, nožēlot grēkus un uzklausīt pa-
domu. Dievs vēlas, lai mums būtu dzīvības 
gaisma un mēs tajā augtu.

Viens no labiem ieteikumiem ir rakstīt 
savu dienasgrāmatu. Tā ir sava veida fi lma 
vai vismaz epizodes no dienas, kas pagājusi. 
Garīgās izaugsmes un attiecību dienasgrā-
matu. Dienasgrāmatu, kas nav domāta citu 
acīm un kuru rakstu katru dienu. Tas, kas 
notiek manā sirdī, arī manā dzīvē. Tas, ko 

redz Dievs un arī es esmu ieraudzījis. Tas, ko 
vajadzētu mainīt, un tas, par ko varu pateik-
ties.

Bils Haibelss grāmatā "Pārāk aizņemts, 
lai nelūgtos" dalās savā pieredzē, kas arī 
mums var būt noderīga: "Tas bija aptuveni 
tolaik, kad lasīju grāmatu "Tavas iekšējās 
pasaules sakārtošana". Tajā autors ieteica 
rakstīt dienasgrāmatu. Aizej uz veikalu un 
nopērc piezīmju kladi. Apņemies tajā rakstīt 
katru dienu, bet ne vairāk, kā vienu lappusi. 
Katru dienu, kad atvērsi nākamo balto lapu, 
uzraksti vienu un to pašu pirmo vārdu: va-
kar. Tad vienā vai divās rindkopās apraksti 
vakardienas notikumus, tā būs tāda kā at-
skata analīze. Raksti ko vien vēlies – varbūt 
mazliet par cilvēkiem, ar kuriem sastapies, 
par norunātām tikšanās reizēm, par lēmu-
miem, domām, izjūtām, pacēluma un no-
māktības brīžiem, vilšanās gadījumiem, par 
to, ko lasīji Bībelē, par to, ko gribēji izdarīt, 
bet neizdarīji. Šis vingrinājums garīgajā 
attīstībā liek spert milzīgu soli uz priek-
šu. Vairākums no mums dzīvo savu dzīvi, 
nepārbaudot un nepārskatot. Dienu pēc 
dienas mēs atkārtojam vienas un tās pašas 
kļūdas. Mēs neko nemācāmies no saviem 
lēmumiem, vai tie būtu bijuši labi vai slik-
ti. Mēs nezinām, kāpēc virzāmies uz to vai 
citu pusi. Viena no dienasgrāmatas rakstīša-
nas priekšrocībām ir piespiest mūs pārskatīt 
mūsu dzīvi."

Arī Gavēņa laika dziļākā jēga ir aicinā-
jums sakārtot mūsu dzīvi. Vai to vēlamies? 
Ar ko sāksim?

Mācītājs A. Pavlovičs

Soli uz priekšu

Saukas evaņģēliski luteriskajā 
draudzē dievkalpojumi
2. un 4. mēneša svētdienā plkst. 13.00
Lieldienu dievkalpojums 27. martā plkst. 11.00

5. martā Viesītē viesosies lieliskais aktie-
ris un TV šova "Izklausies redzēts!" uzvarē-
tājs KRISTAPS RASIMS, lai skatītājus iepa-
zīstinātu ar savu jauno muzikālo monologu 
"Personības dalīšanās".

"Tas būs savdabīgs "stand up", kurā ska-
nēs arī paša sacerētas miniatūras. Vairāk 
neko neatklāšu, jo gribu, lai publika padomā 
un paši saprot, kas tas ir," par jauno projektu, 
kura režisors ir Valdis Pavlovskis, saka Kris-
taps, savukārt Valdis ar smaidu piebilst, ka 
zināmā mērā jaunā izrāde "nedaudz būs pro-
vokācija".

Atgādināsim, ka skatītāju mīlestību Kris-
taps Rasisms izpelnījās, TV šovā "Izklausies 
redzēts!", ļoti veiksmīgi atdarinot Jezupu no 
Jāņa Streiča fi lmas "Limuzīns Jāņu nakts 
krāsā", grupas "Th e Prodigy" solistu un, pro-

tams, leģendāro dziedātāju Džo Kokeru.
Runājot par savu "radošo vēsturi", māks-

linieks stāsta, ka bieži sevi redz, skrienot īsās 
bikšelēs pa pļavu vectēva mājās Latgalē. "Sa-
runājos pats ar sevi, ar kaķiem, ar ģitāru (arī 
latgaliski, krieviski un angliski). Vairākkārt 
esmu apcerējis domu par iešanu nāvē sie-
viešu dēļ: Džuljetas dēļ – divpadsmit reizes, 
Britnijas Spīrsas dēļ (bērnībā!) – vienu reizi, 
Alises dēļ – vienu reizi (tad pārdomāju), Zen-
tas dēļ (no dusmām) – vienu reizi, šmakov-
kas dēļ – vienu reizi (nav sieviete!)," smejas 
Kristaps.

Par sevi viņš vēl teic, ka atsaucas uz vār-
du Jezups, dziedot publiskās vietās un pelna 
maizi ar muti, bieži identifi cējoties ar iedo-
mu tēliem, tostarp populāriem latviešu un 
ārzemju māksliniekiem un dzīvē sastaptiem 

tipāžiem.
"Komunicējot ar un par mīļiem cilvē-

kiem, bērniem un sirmgalvjiem, varu kļūt 
bīstami sentimentāls," arī to par sevi teic 
Kristaps Rasims un atzīst, ka vēl neesot īsti 
sapratis, vai aktieris, mūziķis, pasākuma 
vadītājs, vīrs, tēvs, latvietis un latgalietis "ir 
diagnoze, profesija, pārliecība vai vienkārši 
cilvēka sūtība".

No skatuves līdz ekrānam, cauri dzīves 
atziņām, dziesmām, nospēlētām un vēl ne-
nospēlētām lomām – tas viss būs atrodams 
Kristapa Rasima jaunajā muzikālajā monolo-
gā "Personības dalīšanās".

Uz tikšanos koncertizrādē "Personības 
dalīšanās"

5. martā plkst. 18:00 Viesītes Kultūras 
pilī!

Viesītes Kultūras pilī viesojas KRISTAPS RASIMS
ar muzikālu monologu "Personības dalīšanās"

p

Pārdošanā dažāda skaldīta un 
neskaldīta malka. 

Piegādājam bērtā vai krautā veidā. 

Tālr. 28382900
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 PATEICĪBA
Pateicos sociālā dienesta meitenēm, Elitai un Aivaram 

Skadiņiem, dzelzceļniekiem, muzejam, kaimiņiem, Miervalda 
Buiķa klasesbiedriem un visiem, kas pazina Miervaldi un pa-
vadīja viņu mūžības ceļā! Bet vislielākā pateicība manai kaimi-
ņienei Rutai Mašinskai, kas man deva spēku ar vārdiem: "Mēs 
abas kopā visu izdarīsim."

Paldies visiem! R. Buiķe

Darbīgi un rosīgi šis gads iesācies Viesītes 
bibliotēkā. Visu janvāri bibliotēkas neremon-
tētajā daļā - telpā, kur atrodas bibliotēkas 
krājums - ilga remonts, kā rezultātā tā kļuvu-
si vizuāli pievilcīgāka, gaišāka un mājīgāka. 
Paldies par fi nansiālo atbalstu pašvaldībai, 
kā arī visiem, visiem, kas ar savu darbu, pa-
domu un idejām palīdzēja to realizēt!

Līdztekus saimnieciskajiem darbiem 
neaizmirsām arī savus lasītājus – notikuši 
vairāki pasākumi sadarbībā ar vidusskolas 
mazāko klašu skolēniem. Janvārī 1. klasēm 
notika Barikāžu atceres 25. gadadienai vel-
tīts pasākums, kurā skolēniem tika stāstīts 
par tā laika notikumiem. Lai bērniem veido-
tos labāka izpratne par to, kas toreiz notika, 
viņi iepazinās ar bibliotekāres sagatavoto 
materiālu izstādi, kā arī noskatījās internetā 
pieejamos video materiālu fragmentus par 
Barikāžu laiku.

13. februārī nozīmīga jubileja – 75 gadi – 
apritēja latviešu bērnu rakstniekam Jurim 
Zvirgzdiņam, kas bērnu vidū kļuvis pazīs-
tams ar savām pasakām par lācēnu Tobiasu. 
Vairāk par rakstnieka personību un daiļradi 
vēlējās uzzināt 1. klašu un 2. b klases skolēni, 
tāpēc viņus aicinājām uz bibliotēkas sagata-
votajiem pasākumiem par rakstnieku. Bib-
liotekāre savā stāstījumā bērniem uzsvēra -
 J. Zvirgzdiņš nav no tiem rakstniekiem, kas 
stāsta un raksta par sevi, bet runā par savu 
darbu un grāmatām, kā arī par attieksmi 
pret apkārt notiekošo. Skolēni uzzināja, kā 
top rakstnieka darbi, kā arī to, cik milzīga 
rotaļu lāču kolekcija pieder rakstniekam, kā 
arī noskatījās bibliotēkas sagatavoto prezen-
tāciju par rakstnieku un viņa grāmatām un 
fragmentu no interneta vietnē: yuotube.com 

pieejamā videoieraksta „Grāmatu pavēlnie-
ki kopā ar Juri Zvirgzdiņu", kur autors lasa 
vienu no savām pasakām par lācīti Tobiasu. 
Skolēniem bija iespēja apskatīt bibliotēkā 
esošo rakstnieka grāmatu izstādi. Pasākuma 
noslēgumā katrs bērns saņēma mājas uz-
devumu – darba lapu ar lāča attēlu – lācim 
jāizdomā vārds, tas rūpīgi jāizkrāso, kā arī 
jāparāda savu radošo izdomu – pēc izvēles 
par to jāuzraksta savs stāsts, pasaka, blēņa 
vai dzejolis. Darbi tiek gaidīti bibliotēkā, kur 
no tiem tiks veidota izstāde.

Februārī notikuši arī jaunāko grāmatu 
apskati 2. klasēm. Prieks, ka tie ir radījuši 
bērnos interesi un vēlmi lasīt.

2. a klases skolēni ar audzinātāju arī cie-
mojās bibliotēkā, lai noklausītos bibliotekāro 
stundu „Grāmatas struktūra". Tās mērķis – 
iepazīstināt bērnus ar grāmatas pamatele-

mentiem, kas savukārt attīsta bērna prasmi 
vieglāk un ātrāk izvēlēties sev nepiecieša-
mo vai interesējošo grāmatu bibliotēkā. Lai 
nostiprinātu apgūtās zināšanas, skolēniem 
par šo tēmu bija jāaizpilda darba lapas. Arī 
skolēni bija gatavojušies šim pasākumam – 
viņi prezentēja savu izveidoto „Grāmatu par 
kaķiem" (attēlā), kurā bija bērnu zīmējumi, 
dzejoļi, apraksti par šiem dzīvniekiem, kā arī 
kaķu kalendārs, ēdieni un pat kaķu mode. 
Skolēni bija iestudējuši arī atjautīgus un hu-
mora pilnus skečus par sadzīviskām situāci-
jām.

Paldies mūsu mazajiem pasākumu dalīb-
niekiem un viņu skolotājām par atsaucību un 
dalību pasākumos! Uz sadarbību turpmāk!

Informāciju apkopoja bibliotēkas vadītāja 
L. Griškena.

G. Plēsumas foto

Viesītes bibliotēkas aktualitātes

9. februārī Viesītē pulcējās Sēlijas nova-
du apvienības vidusskolu pārstāvji uz zināt-
niski pētniecisko darbu Paula Stradiņa lasī-
jumiem. Pasākuma mērķis bija ieteikt skolu 
jauniešu pētniecības darbus kā referātus 8. 
Sēlijas kongresam, kas notiks Jaunjelgavā 
2016. gada 27. maijā.

Skolu jaunieši un pedagogi pulcējās mu-
zejā – Paula Stradiņa skolā, lai iepazītos ar 
prof. Paula Stradiņa piemiņas ekspozīciju, 
jauno izstādi muzejā un muzeja darbu. Da-
lībnieki iepazinās ar izstādi "Latviešu sie-
vietes dzimtas stāsts ar turpinājumu", kas 
tapusi, pateicoties Rudītei Urbacānei. Viņa 
pastāstīja muzeja viesiem par saviem pētī-
jumiem un atklājumiem, kas iedvesmojuši 

veidot izstādi – stāstu par radošām, čaklām, 
skaistumu mīlošām un gaišām sievietēm da-
žādos laikos Elkšņu un Saukas pagastos.

Pēc īsas ekskursijas pa Viesīti pasāku-
ma dalībnieki pulcējās Kultūras pilī, lai 
noskatītos un noklausītos deviņas jauniešu 
prezentācijas par dažādām tēmām. Uz Pau-
la Stradiņa lasījumiem bija ieradušies piecu 
skolu pārstāvji (Salas, Aknīstes, Jaunjelga-
vas, Neretas un Viesītes).

Darbu vērtētāji secināja, ka visi jaunieši 
ir iesakāmi kā referenti Sēlijas kongresam 
un viņu darbi ir cienīgi publicēšanai tēžu 
veidā vai pilnā variantā. Apsveicami ir arī 
skolēnu stendu referāti kongresos. Pedagogi 
izteica arī nozīmīgus priekšlikumus. Dau-

dzās skolās glabājas vērtīgi pētījumi par 
Sēlijas un Jēkabpils ievērojamiem novad-
pētniekiem. Muzejs atbalsta ierosinājumu 
aicināt šo darbu autorus sūtīt materiālus 
digitālā veidā muzejam "Sēlija", kas tos gla-
bās vienkopus un nodrošinās to pieejamību 
sabiedrībai. Ir arī citas tēmas, kas pētītas 
vairākās skolās, piemēram, fotogrāfi jas vēs-
ture, ievērojamas personības no Sēlijas u. c.

Paula Stradiņa lasījumi ir viens no 
pasākumiem, ko viesītieši velta savam di-
žajam novadniekam profesoram Paulam 
Stradiņam, viņa 120. dzimšanas dienu at-
zīmējot.

Viesītes muzeja "Sēlija" vadītāja 
I. Svilāne

Paula Stradiņa lasījumi

Paula Stradiņa skolā, Viesītē, Peldu ielā 2,
no 2. marta līdz 10. aprīlim skatāma izstāde 

"LATVIEŠU SIEVIETES DZIMTAS STĀSTS 
AR TURPINĀJUMU". 

Izstādes atklāšana 2. martā plkst. 12.00
Ielūdz: MUZEJS "Sēlija", Elkšņu un Saukas rokdarbnieces
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Viesītes Kultūras pilīViesītes Kultūras pilī
5. martā plkst. 18.00 aktieris 
KRISTAPS RASIMS muzikālajā monologā 
"Personības dalīšanās". 
Ieejas maksa: EUR 5,00; 6,00; 7,00
Biļetes iepriekšpārdošanā no 8. februāra 
Viesītes Kultūras pilī, tālr. 26513349

10. martā plkst. 11.00 Skolu jaunatnes 
tauta deju kolektīvu SKATE
Piedalās: Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas 
un Viesītes novadu izglītības iestāžu tautu 
deju kolektīvi

12. martā plkst. 19.00 ATPŪTAS VAKARS 
MEDNIEKIEM, MEDĪBU TROFEJU 
IZSTĀDES ATKLĀŠANA
Spēlē grupa "Kamēr vēl jauni" (Cesvaine)
Informācija un pieteikšanās – 
29334714 (Guntis)

19. martā plkst. 20.00 Viesītes jauniešu 
organizēta akcija ZEMES STUNDA
Programmā: nakts orientēšanās un citas 
radošas aktivitātes

22. martā plkst. 10.00 "Teātris un ES" 
piedāvā jautru izrādi bērniem un vecākiem 
"Sunītis un Kaķīte". Autors: Armands 
Ekštets (pēc Jozefa Čapeka stāstu motīviem) 
Izrādē piedalās aktieri: Sunītis – Armands 
Ekštets, Kaķīte – Gerda Dinsberga
Biļetes cena: EUR 2,00

25. marts KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA 
UPURU PIEMIŅAS DIENA
plkst. 14.00 ziedu nolikšana un svecīšu 
aizdegšana Viesītē pie piemiņas akmens 
Komunistiskā genocīda upuriem
plkst. 14.30 aicinām politiski represētos, 
viņu ģimenes un visus interesentus uz 
atmiņu pēcpusdienu Viesītes Kultūras pils 
Tradīciju zālē

26. martā plkst. 17.00 jauno izpildītāju un 
grupu konkurss "HOMESICK" 2016
Biļetes cena: EUR 2,00

27. martā plkst. 13.00 Viesītes skolēnu 
dramatiskais pulciņš aicina uz teatralizētu 
Lieldienu spēli – B. Zujāne "Parastas olas 
piedzīvojums"

IZSTĀŽU ZĀLĒIZSTĀŽU ZĀLĒ
14.03. – 15.04. MEDĪBU TROFEJU 
IZSTĀDE. Izstāde apskatāma darbdienās no 
plkst. 9.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00

Lones Tautas namāLones Tautas namā
5. martā plkst. 21.00 atpūtas vakars 
"Vārdi šodien nepiedzimst dvēselē, 
piedzimst vienkārši lūpās". 
Piedalās radošā apvienība "Krelles" 
(vakars ar ielūgumiem) Ieejas maksa – EUR 3,–. 
Tālr. saziņai: 29356839

12. martā plkst. 14.00 fi lmas 
"Babetes svētki" (tulkota latviešu valodā) 
skatīšanās kopā ar Saukas luterāņu draudzi

20. martā plkst. 14.00 teātra grupas 
"Patapa" izrāde – J. Jaunsudrabiņš "Ansis 
auns", režisore A. Rancova. 
Ieejas biļete pieaugušiem – EUR 1,50, 
skolēniem – EUR 0,70

28. martā plkst. 14.00 
"Tā gaidu Lieldienu kā bāleliņu, Aizgāja 
garām kā rīta rasa". 
Otro Lieldienu Jampadracis kopā ar Rites 
pašdarbniekiem Lones centrā.

Rites Tautas namāRites Tautas namā
19. martā plkst. 9.00 ZOLĪTES turnīrs

25. martā plkst. 11.00 – 
Komunistiskā genocīda atceres dienā – 
ziedu nolikšana pie pieminekļa 
"Tiem, kas nepārnāca"

27. martā plkst. 13.00 
"Lieldienu Jampadracis"

Elkšņu kultūras namāElkšņu kultūras namā
25. martā plkst. 12.00 
ziedu nolikšana un svecīšu aizdegšana 
pie piemiņas akmens Komunistiskā 
genocīda upuriem

27. martā plkst. 11.00 
Lieldienu pasākums 
"Agri lēca saulīte, Lieldienu rītiņu"

1. aprīlī plkst. 19.00 humora vakars 
"Ak, sievietes, sievietes!"

Kultūras afišaKultūras afiša

Gaidām jūsu atsauksmes, ierosinājumus, vēstules un kritiku Viesītes bibliotēkā Smilšu ielā 2.
Tirāža 1300 eks. Izdevuma redkolēģija: L. Griškena, G. Plēsuma, G. Dobrovska, S. Lūse un I. Černauska. Paldies visiem, kuri palīdzēja numura tapšanā! Ja vēlaties sniegt mums 
informāciju, kuru vēlētos publicēt, zvaniet pa t. 65245173 vai 65245179, mob. 20212409, e-pasts: biblioteka@viesite.lv, viesnovvestis@inbox.lv; avīze lasāma arī www.viesite.lv

Publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli. Iespiests: SIA "Erante", www.erante.lv

 Pieminam aizsaulē 
aizgājušos…
Turp, kur tu aizgāji, apstājas laiks,
Norima rūpes, sāpes un bēdas,
Nu tavi darbi, asaras, prieks
Snigs mūsu atmiņās balti kā sniegs.

Vera Paškova 
25.10.1951. – 27.01.2016. Viesīte

Frīdis Karčevskis 
02.06.1947. – 28.01.2016. Saukas pagasts

Imants Bērziņš 
22.01.1942. – 30.01.2016. Viesītes pagasts

Elizabete Rošāne
23.10.1925. – 02.02.2016. Elkšņu pagasts

Ruta Saulīte 
31.01.1926. – 12.02.2016. Viesīte

Miervaldis Buiķis 
25.12.1934. – 18.02.2016. Viesīte

Pēteris Mašņikovs 
17.09.1941. – 18.02.2016. Rites pagasts
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

27. martā 
no plkst. 9.00 – 13.00 

VIESĪTĒ,
laukumā pie Kultūras pils un 

Viesītes "Zaļā tirgus" teritorijā,

Aicināti amatnieki, 
mājražotāji, 

pārtikas un rūpniecības 
preču tirgotāji!

Informācija pa tālr. 26513349

Mazs bērniņš balts, 
tik piesnidzis ar pienu –
Žēl mazu, aizmigušu modināt…
Mazs bērniņš balts...
Kā dieviņš stāv man klāt.
Tik gaišs kā zvaigznīte – 
tik neaizsargāts,
Bet spējīgs mani – 
lielu pasargāt…

Šajā laika posmā Viesītes novads ir 
papildinājies ar 5 jaundzimušajiem – 

Elzu, Elizabeti, Markusu, 
Sabīni un Emiju.

Sirsnīgi sveicam vecākus un novēlam 
mīlestību, pacietību, izturību un sirds 

siltumu, bērniņus audzinot!
Viesītes novada 

dzimtsarakstu nodaļa

LIELDIENULIELDIENU
TIRGUS!TIRGUS!


